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Разказ на пленника край брега на Босна

От Бело полье до село Джубрани ни подкараха в ко-
лона по двама. Едната ти ръка – опъната нагоре и вър-
зана с тел за ръката на съседа, а другата също трябва 
да я държиш над главата си. А си я спуснал – веднага 
удар с приклад. Мен пък ме накараха да нося в свобод-
ната си ръка каменарски чук – пет килограма тежък. 
„А да видим можеш ли така?“ 

„Мога.“ 
През нощта два километра вървяхме. Петдесетина 

пленници, все мъже. Бяха ни навлекли с оранжеви 
фосфоресциращи сетрета – като на пътните работ-
ници.

Рамиз – тогава на 50 години – е станал „заробленик“, 
сиреч пленник, не на фронта. Никога в тази война не 
е носил униформа и пушка. През целия си живот е 
учителствал. Хващат го заедно с още 230 цивилни, по-
вечето жени и деца – една обзета от паника тълпа, на 
брега на река Босна. Докато войници от противнико-
вата армия се спускат от околните хълмове, снаряди 
падат върху брода към отсрещния, сигурния бряг.

През октомври 2006 година разговаряме – по-точ-
но, слушам го да разказва – в кабинета му в основното 
училище в град Маглай, което е няколко крачки раз-
ходка от същата река Босна и съвсем недалеч от онова 
място. Рамиз има тик – да чеше китката на дясната си 
ръка, където някога е била телта. Говори бавно, с пау-
зи, сякаш чете по памет ред по ред преживяванията 
си от 1993 година.
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Спряхме за почивка. Стражарите разпознаха един 
от групата, когото и по-рано са докарвали тук да ко-
пае окопи и от по-рано го мразеха за нещо – уж викал 
някакви политически лозунги или мислел да бяга. Ка-
заха му, че ще го разстрелят на сутринта. До осем часа 
да си изкопаел гроба, в девет ще го разстрелят. Един 
пиян войник застана пред строя, с гръб към нас.

„Вие, балии, как казвате на вашия език гроб?“
Имаше тук един Асиф от Нови Шехер, избърза да 

угоди и да каже правилния отговор – мезар.

Звънецът за край на часа отеква из цялата сграда. 
Господин Рамиз изчаква да стихнат крясъците на уче-
ниците му и продължава.

Обърна се войникът и казва: „Точно така.“ И стреля 
в гърдите на Асиф. Отвързахме убития от телта и хай-
де нататък. А на оня, дето трябваше да си копае гроба, 
му се размина някак.

Вкараха ни в един гараж в Джубрани. Стените и та-
ванът – оплискани с кръв. После разбрахме, че преди 
нас тук са били други пленници. Само торбите им за-
варихме и стените, оцапани с кръв.

Правилата бяха да ходим наведени, с ръце на гърба 
и с поглед в земята – забранено бе да гледаш войници-
те в очите.

Господин Рамиз става и крачи из кабинета си, за да 
ми покаже как е трябвало да се движат. Така му е по-
лесно да обясни, или може би не е сигурен дали чуж-
денецът наистина добре разбира езика му.

Всяка сутрин биеха по двама-трима от нас. Без да 
знаеш защо, пред всички. Щом се отвори вратата на га-
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ража, заставаме „мирно“ с наведени глави. „Кръгом!“ 
Караха ни да си блъскаме главите в стената, а мазилка-
та – груба, грапава. Който не се старае достатъчно, ако 
няма кръв – помагат му с удари отзад.

Копаехме окопи, но ни даваха храна. Ако не те взе-
мат на работа – цял ден си гладен в гаража.

Веднъж докараха отнякъде едно 17-годишно мом-
че, да копаем заедно. Нежно дете, а посинено от бой. 
Чобо му викаха, не беше от нашата група, а местен. 
Знаело се, че има братя и роднини в противниковата 
войска. Заваля по едно време, аз поисках обед, а Чобо 
го отведоха в мазето на близката къща. Чувахме пи-
съци.

Идват след обяда двама млади полицаи – тия, дето 
го биха – и питат: „Кои са тук Рамиз и Ибрахим?“ Хай-
де и нас в мазето.

Чобо бе целият в кръв, в безсъзнание. Единият по-
лицай му бе гризал гърлото със зъби.

Поляха го с вода и го свестиха. „Повтори сега, какво-
то ни каза одеве!“

„С Рамиз и Ибрахим се канехме да бягаме.“

Е, затуй ни „осъдиха“ на смърт. Заповядаха ни да 
коленичим с ръце на гърба и питаха какви са ни по-
следните желания.

Как така без доказателства, започнах да приказвам в 
паниката си. Ако исках да бягам, нямаше на тоя, мал-
кия, да кажа. Та вие сте войска, нали така? Питайте ко-
мандира си за мен, закарайте ни при командира.

За мой късмет, докато така бърборя, влизат още 
двама полицаи, които ни бяха стражари предния ден. 
„Стой, какво става тука?“

Върти единият телефона – „Командире, тука искат 
да разстрелват твои хора.“
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Закараха ни при командира. Михал Марко му беше 
името. Разпитаха първо Чобо, той си призна, че е лъ-
гал, щото много го били. Марко ни накара да бием 
Чобо. Бихме го – къде ще ходим. А на нас даде по ци-
гара.

На три дръпвания я изпуших тази цигара.
„Хайде сега, учителю, казва Марко, иди в гаража и 

изнеси урок. Обясни на твойте защо ви бием – защото 
не ходите наведени, както заповядах, затуй, че тайно 
взимате храна и цигари от войската ни.“

Имаше си той доносници сред пленниците.
Дойде с нас в гаража и ми предложи храна. Аз от-

казах, ама другите взеха. Даде на всички да запалят, 
макар че бе забранено да се пуши тук. „Кой може да 
пее?“

Всички пяхме. Един полицай донесе китара и до 
полунощ пяхме. Карали са ни – на други места – да 
копаем и да пеем, ама онази нощ пяхме наши си, бос-
ненски песни. Без политика.

Рамиз говори, без да ме гледа, само следи косо кога 
писалката ми е престанала да шари по тетрадката, за 
да продължи с четенето на глас на своите спомени. 
Почти не ми дава възможност да питам.

Какъв е бил този Михал Марко? Добър човек, лош 
човек?

Аз бях в шестата група пленници в Бело полье и във 
всяка са убивали по един от нашите, да ги уплашат, да 
не бягат. Разправяли са ми за петата група.

Строява ги всяка сутрин командирът и пита има ли 
болни. Който е болен – крачка напред.

Аз, излиза един.
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Не можеш да работиш? Не мога. Трябва ти доктор? 
Трябва.

Аз съм доктор.
И го застрелва с пищова на място.
Горният етаж на къщата, където се бе настанил, 

бе нещо като лагер за пленени жени. Веднъж Михал 
Марко пред всички удари петдесет шамара на една от 
тях, защото му бе поискала хляб за детето си.

А на мен ми спаси живота.
Загинал, казаха ми по-късно, от експлозия на сна-

ряд в самия край на войната.
Какво да говорим за него?

Ще оставя да говори Рамиз, който само за шест ме-
сеца пленничество е минал през десетина лагера, още 
на два пъти са щели да го разстрелват, видял е много 
кръв, урина и бой, за да се намери днес в някакъв тре-
ти живот, несладък и като че ли несвързан с живота 
преди и с битието през войната. Ще обяснявам по-на-
татък кой с кого се е бил – и историята, и политиката; 
ще обяснявам кой е балия, кой е четник, кой е усташа, 
но тук, в началото, това ми се струва непотребно. А ако 
след няколкото документални или „военни“ глави пак 
не разбирате босненската война, целта на тази книга 
ще е отчасти поне изпълнена.
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2006

През 2006 година на финалите на Световното пър-
венство по футбол за първи път игра отбор от балкан-
ска държава, която вече не съществуваше. Вдигна се 
обаче още едно ново балканско знаме пред сградата 
на ООН, а друго временно се отложи.

На 3 март заедно с вестника си получих като пода-
рък карта на Велика България. Същия ден за кратко 
загубих чувството си за реалност на големия митинг 
на площад „Александър Невски“. Толкова хора, три-
багреници и емоции не бях виждал в центъра на Со-
фия от времената, когато викахме за демокрацията.

Няколко месеца по-късно Фюрерът стана втори на 
президентските избори.

През пролетта на същата година в „моята Босна“ 
започнаха да разкопават пирамида, много по-стара и 
по-висока от Хеопсовата. Медиите обявиха, че циви-
лизацията е тръгнала от Балканите към Европа – от 
Долината на пирамидите, която е на 30 километра от 
Сараево, пък на север, на север...

Междувременно един академик от друга малка и 
млада балканска държава разчете Розетския камък на 
забравен, но древен балкански език – най-старата пис-
меност в света.

Станаха и други открития.
В Долината на пирамидите откриха още по-стара 

световна азбука.
Състоя се и световно по волейбол със същата изчез-

нала от картите държава и България я победи в мач за 
трето и четвърто място.
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През 2006-а започнах и завърших тази книга. Кога-
то съм писал по-нататък „днес“ или „наскоро“ – отна-
ся се за 2006-а.

Седем години по-рано издадох книгата „Салата от 
глухарчета“ с подзаглавие „Босна между две войни“. 
Първата бе наскоро завършила, а втората, намекната-
та, не се случи до днес, но и още не мога да я обявя за 
напълно невъзможна. В „Салатата“ имаше повече въ-
проси. Днес имам повече отговори и повече тревоги.

Аз съм бивш журналист, на 50. През повечето вре-
ме от току-що завършеното ми златно десетилетие 
съм бил в различни амплоа на миронаблюдател или 
международен демократизатор в Босна и Херцегови-
на – това е официалното название на страната, от коя-
то вероятно имате смътни спомени за проточили се с 
години телевизионно-военни новини. Почти като оне-
зи, които сте гледали от други краища на света вчера и 
които ще гледате, докато имате ток и телевизор.

Някъде в началото на 2006-а, в една късна вечер, 
вече избягал от телевизора, си седях в своята кухня и 
си мислех. И тъкмо преди неизбежния момент, кога-
то осъзнаваш, че главно седиш, а по-малко мислиш 
– просветна ми. Мога и трябва да обясня в още една 
книга босненските си и други балкански тревоги.

Защото сме си балканци и пленници на общо ми-
нало и частни митове.

Заради неспиращото чертаене на все нови и нови 
граници в долния десен ъгъл на обединяваща се Евро-
па. Заради няколкото етноконфликти – горящи или 
тлеещи според туй, колко силно веят над жаравата вет-
ровете на разните национализми. И заради смешното, 
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надявам се, което съм видял и имам да ви разправям 
от пътуванията си като международен гастарбайтер.

Американският писател Кърт Вонегът е написал 
или цитирал някъде: единствената поука от история-
та е, че народите не си извличат никаква поука от нея. 
Обаче пак той ме е накарал да запомня следното: няма 
никакъв смисъл да се пишат книги, които не са за лю-
бовта или против войната.

Ние на Балканите се смятаме за добри любовчии, 
но имаме проблеми с историята и с войните. Не само 
че всеки народ си има свои официални и недотам вер-
сии на общата ни история, ама му ги пренаписват ци-
клично и академично. А популацията чете вестници. 
Затуй без никаква амбиция за някаква окончателна 
балканска истина съм успоредявал последната засега 
босненска война с разни други отдавнашни или ско-
рошни кървави балкански безсмислици. Отбелязал 
съм някои затъмнени епизоди от миналото, които 
бяха пропуснати в учебниците на моето поколение 
поне, а няма да ни ги покажат и по телевизията. Ис-
торията, казват някои, е лоша учителка, но подобно 
на Вонегът аз виждам проблема в учениците. Ние на 
Балканите сме си повтарачи. Което не сме научили на-
времето, наваксваме го в извънкласни занимания – по 
площади и бойни полета. Като не си знаем историята 
– нито „нашата“, нито „тяхната“, тя ни се случва от-
ново и отново; през едно-две поколения, а напоследък 
– и по на гъсто.

Обаче не се вземам прекалено сериозно и се надя-
вам на читателски усмивки, когато ровя в юнашките 
и всякакви митове, които уж оправдават разните ни 
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отдавнашни и днешни нелепици, или като разказвам 
смешни случки от всекидневието, пък опитвам да над-
ничам в коравите ни балкански глави и чувствителни 
славянски души. 

Тоест, в сравнение с босненската салата, която спрет-
нах през 1999 г., менюто този път е много по-разноо-
бразно. Поразширил съм кръгозора. Повечето теми са 
разположени по линията Босна – Сърбия – България, 
но съм се стремял към повече балканска шарения. Без 
претенция за енциклопедичност, разбира се – писал 
съм за там, където съм бил.

Още една уговорка. Авторът – журналист-популя-
ризатор, евентуално на места – публицист, нагазва в 
професионалните води на историци, етнолози, наро-
допсихолози и т. н. Няма как. Рискът е поет напълно 
съзнателно поради очевидна и крайно практическа 
причина – с много малко изключения българските 
специалисти не желаят да пишат за широка публи-
ка и несъмнените им приноси остават, уви, достъпни 
главно за академичните кръгове. В простотиите на 
Балканите обаче участват населения. Писал съм глав-
но заради онези (мисля да ги знам кои са), които още 
четат и се водят на патриотичен и военен отчет.

Справка

Може би една трета от „материала“ в тази книга е 
свързан с Босна. Не очаквам от читателя да знае исто-
рията на конфликта. Опитвал съм се да го покажа в 
някакво универсално значение, а фактите и историче-
ския контекст да вкарвам постепенно, глава след глава, 
за този, който чете наред.

Надявам се обаче книгата да може да се чете и без 
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ред, та ако усетите нужда от подробности – отгърнете 
накрая, където са картите и една справка за Босна и 
Херцеговина. Тя съдържа данни за страната, за наро-
дите и вероизповеданията им, за историята на война-
та и днешното ѝ наследство – икономика и държавно-
политическо устройство.

Благодарности

Много хора ми помогнаха по разни начини в писа-
нето на тази книга.

Имената им са в текста. Където срещнете име, което 
да не е на злонамерен политик или военнопрестъпник 
– то е благодарност.

Особено силна е признателността ми към онези, ко-
ито ми разказаха личните си истории. Хвала.

И към първите читатели на чернови, които със свои-
те мнения, съвети и конкретни бележки ме окуражиха 
да продължа да пиша. Все пак най-важната подкрепа 
дойде от моето малко семейство – от съпругата и сина 
ми. Те бяха не само сред първите читатели и комента-
тори, а кротко понесоха практическите неудобства да 
си имаш вкъщи автор. Или да го няма вкъщи.
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Една война, две войни, три войни – 
семейна хроника

На чужденеца, опитващ се да разбере какво и защо 
се е случвало в Босна – пък и другаде на Балканите, се 
поднасят две основни версии: за натрупаните от веко-
ве кървави омрази между народите и за дългите пе-
риоди на кротко съжителство и приятелство, разва-
ляни от външни намеси и от вождове националисти. 
Колкото и да е парадоксално, и двете тези са верни. 
Може би ще е по-лесно да се разбере „голямата ис-
тория“, която ще запрелистваме по-нататък, ако за-
почнем с хрониката на един род. Разправи ми я мо-
ята добра приятелка Биляна Куюнджич – босненска 
сръбкиня, родена в Горажде, с адресна регистрация 
във Вишеград, а от няколко години живееща в Сара-
ево. 

Биляна знае миналото на своя род четири поколе-
ния преди себе си – до прапрадядото. Неин чичо на-
правил навремето изследване на семейната история, 
но ръкописът, старателно подвързан като книжка, 
изгорял заедно с къщата на Биляниното семейство 
през последната война. Тъй че тя ми разказва каквото 
си спомня от онова изследване или от приказките на 
баба си и други роднини. 

Значението на фамилното име Куюнджич е същото 
като Златарев или Златарски, но не ѝ е известно някой 
в рода да се е занимавал със злато. Първият Куюнджич 
идва в Босна в турските времена. Бягал от Черна гора 
заради „крвна одсвета“ – тоест семейството му е дъл-
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жало кръв в някаква вендета и прапрадядото трябвало 
да бъде следващата жертва.

Според легендата, когато стигнал Дрина, в реката 
се давело дете. Пришълецът скочил във водата, спасил 
шестгодишното момче, а това бил синът на местен 
ага или бег, който в знак на благодарност му подарил 
„село“. От обясненията разбирам, че става дума за се-
меен имот, не за голямо феодално владение с ратаи. 
Обаче бил освободен от плащането на харадж.

Селото, където се начева родът на босненските Ку-
юнджичи, се нарича Ораховице. Намира се в югоиз-
точната част на страната, над левия бряг на Дрина, 
недалеч от границата с Черна гора. Най-близкото на-
селено място, което може да се намери на обикновена 
пътна карта, е Устиколина – на шосето между градо-
вете Фоча и Горажде, ако някой желае да има по-точ-
на представа. През седемдесетте години на миналия 
век, когато Биляна за последно била в този затънтен 
планински край, имало само няколко къщи, всичките 
обитавани от Куюнджичи. Сега май никой не живее 
там.

През 1914 година, в началото на Първата световна 
война, родът дава първата жертва – това е синът на ро-
доначалника, или прадядото на Биляна – Йован.

Убиват го по свиреп начин т. нар. шучкори – въоръ-
жени единици за защита, които австроунгарската власт 
е набирала сред местното несръбско население – тоест 
в този край поне – измежду мюсюлманите. По онова 
време Босна и Херцеговина са дял от Австро-Унгарска-
та империя, а Дрина е била граница и фронт; Черна 
гора и Сърбия са били съюзници срещу австрийци и 
германци, а босненските сърби са третирани като пре-
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датели. Шучкорите изтезават прадядото, избождат му 
очите и преди да го отведат към неизвестната му по-
нататъшна съдба, го докарват на показ при родната 
му сестра. Отначало тя не успява да го разпознае, но 
жертвата с някакво движение на крака си ѝ подсказва 
кой е. Оттук следите му се изгубват завинаги, но бла-
годарение на тази среща е известен главният мъчител 
– някой си Шиляк.

Когато в Първата световна погубват Йован, неговият 
син Панто е едва на осем години. В началото на следва-
щата голяма война ще поведат Панто на сигурна смърт 
и това ще стане пред очите на неговия най-голям син 
Чедо, който тогава също е бил на осем години. В след-
ващото поколение нашата Биляна е имала повече къс-
мет – била е на двайсет и пет, когато започва „нейната“ 
война. Тези родословия могат да бъдат объркващи, но 
за по-нататък достатъчно е да запомним имената на 
Панто – дядото, и Чедо – бащата на Биляна.

Между двете световни войни Куюнджичи се замог-
ват. Дядото Панто има хан и имоти, плаща на ратаи; 
раждат се десет деца. 

През 1941 г. Босна е прегазена от немците и е уста-
новен усташкият (фашистки) режим в рамките на така 
наречената Независима държава Хърватска. През тази 
война босненските мюсюлмани са били и сред Тито-
вите партизани, и в редовете на усташите. Тъй като в 
този край на Източна Босна не е имало, а и днес няма 
етнически хървати, усташките отряди са били фор-
мирани от местни мюсюлмани и те са прочиствали 
сръбските села. А сърбите е трябвало да бягат и да се 
крият – най-често по къщите на добри комшии мю-
сюлмани.
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На 10 април 1941 г. усташите влизат в Ораховице, 
отделят „всички мъжки глави“, без децата, и ги откар-
ват в близкото мюсюлманско село Иловача. Пленни-
ците били десет на брой, сред тях – и дядо Панто. Ко-
гато научил за подготвяното престъпление, ходжата 
на друго близко мюсюлманско село – Баре, подбрал 
сред своите девет мъже и отишли в Иловача. Рекъл на 
усташите: „Тъй, ако сте си наумили да убиете тези де-
сетимата, веднага убийте и нас десетте, та сметката да 
е уредена, да има мир, а не да чакаме още някой да 
дойде да отведе двайсет мъже и тъй наред, без да му се 
види краят...“ Присмели им се и пъдели ги, но освен 
храброст ходжата проявил и твърдоглавие, не си тръг-
нал, преди усташите да пуснат пленените сърби. 

А пък Панто и съпругата му Анджа са крили ше-
стнайсетгодишния син на ходжата – да не го вземат в 
армията.

И след войната, когато повечето Куюнджичи се из-
селват в града, приятелството със съседите мюсюлма-
ни не прекъсва. Гостували са в Баре поне веднъж го-
дишно, през лятото, на голям теферич с чеверме.

Биляна твърди, че нейните дядо, баба и комшиите 
им са били обикновени селяни, нито комунисти, нито 
четници, не ги е чувала да говорят „политически“. То-
ест били са преследвани само защото са сърби. Мест-
ните сърби са имали по онова време свои въоръжени 
отряди, но само за да пазят селата си, не били под ко-
мандването на четническия вожд Драже Михайлович, 
но и не взели страната на Титовите партизани. Впро-
чем след войната са страдали тъкмо заради своя пла-
нински неутралитет, но да не избързваме.
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Според Биляна от тоя вид набедени четници били и 
сродното семейство Короман, които също имали цяло 
свое село наблизо, още по-непристъпно. Това е родът 
на сестрата на прадядото Йован – онзи с избодените 
очи. В самото начало на Втората световна война един 
Короман – син на Йовановата сестра, хванал спомена-
тия Шиляк, убиеца, и го питал „Знаеш ли какво ще 
ти направя?“ „Не знам, ама сигурно няма да е толкова 
лошо като онуй, което аз бих ти направил, ако ти ми 
беше в ръцете.“ Кой ли е имал по-силно въображе-
ние?

Короман дълго изтезавал Шиляк, накрая, както си 
е жив, го подковал като кон и го разкарвал по селото, 
докато оня издъхнал.

През зимата на 1942 г. в хода на голяма немска оф-
анзива немци и усташи пак идват в Ораховице. Изкар-
ват на двора цялото семейство и започват да внасят в 
къщата слама – ще палят. Дядото, Панто, се бил скрил 
наблизо в гората, но като видял, че жена му Анджа и 
децата са наредени за разстрел, решил да се предаде. 
В този момент пък Анджа успява да бутне в пъртината 
сред дълбокия сняг Чедо, Биляниния баща, най-голя-
мото сред децата, с най-големи шансове да се спаси. 
„Бягай, сине!“ 

Дядото пристига, хващат го, палят къщата, остана-
лите ги пускат. Отвеждат дядото за концлагера Ясено-
вац – тъй сигурно място за смърт за сърбите, каквото е 
бил Освиенцим за поляци и евреи. Обаче в Баня Лука 
трябвало да сменят превоза и ги водели в колона по 
улиците. Панто бил вързан ръка за ръка с брат си Не-
джо. Използват момент на невнимание на стражарите 
и се втурват в една аптека, край която минавали. Явно 
без да е разбрал в първия момент къде са се скрили, 
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но за да спечели някак си съдбоносни секунди, Панто 
запитал продавача: „Имате ли гвоздеи?“ 

Осем месеца им били нужни да се върнат сами от 
Баня Лука до Ораховице. През това време семейството 
трябвало да се спасява вече по-надалеч от съседното 
Баре – отиват при бабини роднини в едно сръбско село, 
Брда, и остават там до зимата на 1943 година. Тогава се 
връщат, прогонени от немотия и глад, а и бабата била 
упорита в надеждата си, че Панто е жив и ще си дой-
де. По онова време немците вече се били оттеглили от 
този край, усташите се прибрали в градовете.

Тъй семейството се събира край изгорената къща. 
Всички са болни от тифус, едно от децата умира. И 
отново заради глад и несигурност напускат дома си, 
отиват този път при дядови роднини в село Подграб, 
където дочакват края на Втората световна.

Пак се връщат, дядо Панто вдига в Ораховице нова 
къща.

Той и преживелите му братя са имали проблеми с 
властите като набедени четници. Прибирали са ги на 
„информативни разговори“, нощували са в полиция-
та, но никой не е пратен на Голи Оток – югославското 
Белене. Дядото „по някакъв вълшебен начин“ продъл-
жава да се занимава с търговия. В комунистическа Ти-
това Югославия е плащал на наемни работници, а ба-
бата винаги е имала домашна помощница. През 1952 
година купуват първото радио и от съседните села ид-
ват да слушат. 

Обаче най-големият син Чедо, Биляниният баща, 
явно не е виждал бъдещето си на бащиния имот в пла-
нинското село. В онези времена на промяна, индустри-
ализация и разместване на социалните слоеве, едва 14-
годишен, напуска Ораховице и отива в Сараево, иска 
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да учи. Баща му не ще да помага, не му дава пари, та 
Чедо трябва да работи, докато се образова. Сменя про-
фесии като общ работник или стругар, сменя градове, 
дипломира се, става селски учител. Тогава се „връща“, 
по Биляниния израз, в Горажде – Горажде е най-близ-
кият що-годе истински град до родното село. Оставя 
даскалъка и отива на работа в „Победа“ – едно от пред-
приятията на разрастващата се югославска специална 
индустрия. Оженва се, от завода му дават апартамент, 
в който ще мине детството на Биляна. 

Дядото капитулира. Продава почти целия имот в 
Ораховице, поделя парите между синовете и също 
пристига в Горажде. Дядо Панто настоява, че синове-
те трябва да имат собствени домове и Чедо купува с 
бащините пари парцел, по-късно с инженерната си 
заплата построява къща.

Която ще изгори в следващата война заедно със 
семейната библиотека. Обаче Биляниния разказ ще 
проследим по-нататък, а тази глава нека свърши тук 
– в памет на изгорените книги и на загубеното от исто-
рията на рода.
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Най-тайнствената държава

Чърчил бил казал, че Балканите произвеждат пове-
че история, отколкото могат да смелят. Това е чудесна 
метафора за съдбата на нашите народи, при които ве-
кове наред почти всяко поколение е творец и жертва 
на превратни събития, а следващото поколение не ус-
пява да им направи равносметката и да тегли чертата, 
преди само да бъде погълнато от поредния трус. Ако 
обаче Чърчил наистина е казал буквално, както са ми 
го цитирали, Balkans produce historу, това също е бук-
вално вярно, защото вариантите на историята неряд-
ко се фабрикуват по силата на непреодолими вътреш-
ни пориви или платени поръчки. Всеки народ си има 
свои фабрики и само тяхната продукция подрежда по 
лавиците си; към чуждото не поглежда, а и от своето 
не забърсва праха често-често. Поради което история-
та му се случва лично, пак и пак.

Историята, която произвеждат Балканите, е пълна с 
изненади. През 2006 година в Босна, край град Високо, 
известен с производството на овчи кожи, един местен 
археолог любител, наречен от медиите „босненският 
Индиана Джоунс“, започна разкопаването на пира-
мидите от „босненската Гиза“. Мястото е на около 30 
километра от Сараево, край река Босна, за която се 
предполага, че е дала името на страната. Ентусиази-
ран журналист писа за „колосалния градеж, който ще 
ни донесе невиждан просперитет и неминуемо член-
ство в Европейския съюз“.

Вероятно само едно фрустриращо настояще може 
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да подтикне журналиста да хвърли такива бързи мо-
стове между неясното минало и желаното светло бъ-
деще. За сензацията с пирамидите ще става дума и по-
нататък, но покрай писанията за Високо като за люлка 
на „най-тайнствената европейска държава“, научих за 
първи път за народа бошняни. Явно не бях чел дос-
татъчно: знаех за босненците (босанците) и за бошня-
ците, но за бошняните – не. Както впрочем не знаят 
и много от днешните им набедени потомци от моята 
импровизирана анкета. В сараевски вестник прочетох, 
че средновековна Босна е имала не само свои банове 
и крале, знаме, герб, монети и т. н., но и свой народ – 
въпросните бошняни, собствен език – босански, собст-
вена писменост – босанчица, и собствена вяра – бого-
милството, за което бях информиран от по-рано. Тъй 
като въпросната теза бе изрично поставена в контекста 
на съвременната босненска идентичност и на полити-
ческите претенции към нея, внушението на автора ми 
изглежда съвсем ясно: ние, днешните босненци, или 
поне една част от нас, имаме дълбоки корени, вели-
чаво културно-историческо наследство и следва да от-
стояваме нашата различност. Абсолютно неизненад-
ващи за такава статия са игнорирането на кирилицата 
и неспоменаването на славянството – концепция, не 
особено популярна в съвременната полемика около 
Босна и Херцеговина.

Историотворческите усилия на балканците са като 
еротично бельо – повече разголва, отколкото прикри-
ва онуй отдолу, което уж трябва да се поприкрие. А 
отдолу, под копнежа ни да бъдем особено древни и 
много автохтонни, е срамежливата ни несигурност в 
националната ни идентичност. Честолюбивият порив 
да докажем колкото се може по-стара държавотвор-



26

eКниги

ческа традиция е тангата за комплекси, произлизащи 
от факта, че въпросната традиция – доколкото някои 
балкански народи наистина я имат – е бивала жесто-
ко и срамно прекъсвана, а днешното ни битие не ни 
дава достатъчна доза гордост, нужна като слънцето и 
въздуха за всяко живо същество. И тъй като бъдещето 
е неясно и тревожно, упование може да се търси само 
в миналото.

Другаде в тази книга ще се опитам да покажа как 
други народи в Европа, които също са имали свои по-
робители, „Големи братя“, пропаднали бляскави им-
перии и прочие причини за покруса, са успели да си 
подредят битието и душите така, че да живеят с лице, 
обърнато напред – за разлика от нас, които сме се вто-
рачили в миналото, та „напред“ гледа онази ни част, 
прикритата с танга.

Тук имам няколко причини да се опитам да прера-
зкажа историята на Босна и евентуално – на бошняни-
те. Без нея не може да се разбере войната, при която 
в страна с население едва четири милиона повече от 
два милиона стават бежанци. Давам си сметка колко е 
мъчно оспорваната и поделена история на една „тайн-
ствена държава“ да се възпроизведе кратко и що-годе 
обективно, но се надявам този очерк да е полезен и 
при четеното на следващите глави за този и за други 
балкански, стари и нови „конфликти“.

И така, в днешна Босна и Херцеговина живеят и се 
биха преди петнайсетина години три народа. Назва-
нието на държавата е тромавичко, затова граждани-
те ѝ най-често я наричат съкратено „Босна“, което си 
позволявам и аз в тази книга. Ще ги чуете много често 
да наричат страната си „БиХ“ или „Бе и Ха“. То е, как-
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то ние някога казвахме Не Ре Бе или Ге Де Ре – абреви-
атури, в чиято масова всекидневна употреба с известна 
доза злонамереност може да се търси елемент на от-
чужденост или съмнение в истинността на въпросната 
държавна структура. Босна и Херцеговина са съответ-
но названията на две географски области със своя ис-
торическа, природна и културна специфичност. Ми-
сля си, че ние все пак сме имали исторически късмет 
родината ни да е оцеляла до днес с краткото и непро-
износимо за чужденеца име България, а не, да речем, 
„Мизия и Тракия“. Подобен случай бе съседната ни 
доскорошна Държавна общност Сърбия и Черна гора. 
След референдума, в който повечето жители на Черна 
гора гласуваха за независимост, и тук има потенциал 
за създаването или доказването – според юнионист-
ката или суверенистката гледна точка – на нов народ, 
който настоява, че майчиният му език е черногорски, 
а не сръбски...

Няколко месеца преди референдума за някакви 
квалификации се срещнаха националните отбори по 
футбол на Босна и Херцеговина и на Сърбия и Черна 
гора. Белградските вестници писаха простичко „Сър-
бия срещу Босна“. Патриотичен сараевски журналист 
реагира язвително: „Херцеговина и Черна гора май 
ще играят в отделен мач?“ Тоест въпросният журна-
лист съвсем основателно настояваше колегите му да 
използват пълното и официално название на родина-
та му. Изключително рядко обаче някой особено па-
триотичен публицист ще употреби за нацията си наз-
ванието „ние, босненците и херцеговците“. Тромаво е, 
а и някак звучи изкуствено. (Помислете си как би ви се 
харесало „ние, мизийците и тракийците“.)

Поради тази причини жителите на Бе и Ха най-
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често наричат себе си и биват наричани босненци; на 
местните езици – босанци. Босанците се делят на три 
„конституивни народа“ (това е официалният термин): 
сърби, хървати и – най-многобройните – бошняци, ко-
ито са съответно православни, католици и мюсюлма-
ни. Съвпадението на народи с религии е практически 
стопроцентово, много малки са общностите с „нестан-
дартно“ вероизповедание. Бошняците са ислямизи-
рано местно славянско население, като нашите бълга-
ромохамедани. Бошняк е сравнително нов термин, но 
не е обидно, нито политически некоректно да кажеш 
„мюсюлманин“. Обидно и невярно е, когато сръбски 
или хърватски националисти ги наричат „турци“. 
Допреди войните от деветдесетте години на миналия 
век трите народа имаха общ език – сърбо-хърватски. 
Днес имат три официални езика – босански, сръбски 
и хърватски. Аз ги научих едновременно и с лекота, а 
и черногорският не ми се опъна, когато работих два 
месеца в Подгорица. Най ме затруднява хърватският 
все пак, защото хърватите отидоха най-далеч в патри-
отичната си езикова реформа в стил академик Балан, 
изхвърляйки всички международни чуждици. Разби-
рат ме и не се сърдят, ако кажа „нула“ или „комисия“ 
вместо „нищица“ или „повјеренство“ – хубави сла-
вянски думи, съгласете се. В бита си трите народа се 
разбират отлично и въобще не им трябват преводачи, 
когато си пият ракията или се псуват. (А псува се ма-
сово – на майка, на слънце, на бог, на мишка, на Тито, 
но най-много на майка, дори когато младо момиче се 
обръща към момъка си или дъщеря – към майка си.) 
Обаче в официалния живот и когато замирише на по-
литика, съвсем не е рядко някой хърват раздразнено 
да настоява документ, издаден в Сараево, да му се пре-
веде на хърватски, а бошняк мюсюлманин да реагира 
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враждебно на документ, писан на кирилица. Кирили-
цата и латиницата официално поне са равноправни. 

Босненските сърби и хървати винаги са тежнеели 
към своите държави майки. Хърватска, Сърбия и не-
зависимата отскоро Черна гора са единствените стра-
ни, с които БиХ има обща граница. Бошняци, тоест 
славянско население, изповядващо исляма, има като 
голямо, компактно и политически организирано мал-
цинство в областта Санджак в Сърбия и – по-малко 
– в Черна гора, Косово, Македония. Независимо кол-
ко отдавна или отскоро те се наричат по този начин, 
формите на солидарност между тях се засилват през 
последните години, обаче тези общности са територи-
ално отделени от босненските мюсюлмани. При това 
положение не е трудно да се разбере защо хърватски-
ят и сръбският национализъм винаги са включвали 
идеята за отделяне от или подялба на Босна. Моите 
впечатления поне са, че сравнително малко тукашни 
сърби и хървати дълбоко и искрено се идентифици-
рат с родината Босна и Херцеговина. Докато съвсем 
естествено бошняците са най-пламенните защитници 
на единна и суверенна БиХ, чието минало съм се опи-
тал да представя по-нататък.

За краткост историята може да се почне от зората 
на първото Христово хилядолетие, когато земята на 
илирите става провинция на Римската империя. Сла-
вяните се заселват в района през VІ и VІІ век. Един-
ствените славянски етноними, запазили се до днес, на 
които се натъкнах в литературата за онази епоха, са 
сърби и хървати. Вероятно още към VІІІ век започва 
християнизацията на местните славяни, които през 
следващите столетия ще са подвластни на царствата 
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на сърби, хървати и българи, на Византийската импе-
рия и на северните съседи, маджарите.

Докато първите относително значителни и трайни 
териториално-политически образувания (княжества) 
на сърби и хървати са известни от ІХ век, самостоятел-
на славянска държава в земите на днешна Босна съ-
ществува едва от 1180 година. Тя е притисната от изток 
и от запад между две по-стари и по-големи кралства, 
които са под политическото влияние съответно на ка-
толическия Рим и православния Константинопол. В 
стремежа си към независимост бан Кулин решава да 
отхвърли както православието, така и католицизма 
и да приеме богомилската вяра – или ерес, ако това 
би било по-точно за някои читатели. Кръстоносните 
походи не успяват да унищожат самостоятелната бос-
ненска (богомилска) църква. Обаче „добрите времена“ 
на Кулин бан траят само двайсет и пет години. Следва 
мъчен период на вътрешни междуособици и нападе-
ния отвън, загуби на територии и независимост.

Следващият и последен – чак до съвременността 
– период на самостоятелна държава с името Босна 
продължава около век и половина. През ХІV век в до-
кументите на тази държава за пръв път в историята 
се използва етническото название бошняни. Боснен-
ският бан Стефан ІІ Котроманич успява да разшири 
владенията си за сметка на съседните кралства на сър-
би и хървати, а неговият племенник и наследник бан 
Твъртко е коронясан през 1377 г. като крал с необичай-
но дълга титла, включваща и името на Сърбия, и упра-
влява от река Сава на север до Адриатическия бряг на 
юг. Впрочем още от времето на бан Кулин грамотите 
на владетелите наистина са писани на босанчица, но 
не знам дали днешните апологети на бошнянството 
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биха се съгласили, че това е местна редакция на кири-
лицата. Кирилицата е доста непопулярна сред несър-
бите в съвременна Босна.

Две години преди смъртта си Твъртко е могъл веро-
ятно да предусети близкия край на държавата си. На 
Видовден, тоест 28 юни през 1389 година, османлиите 
побеждават крал Лазар на Косово поле и съседна Сър-
бия е обречена. Мехмед ІІ Завоевателя, който превзел 
Константинопол и стигнал до Будапеща, пътьом по-
корил и заклал последния босненски крал – Стефан 
Томашевич, през 1463 година. Може би е странно, че 
окупаторът, султан Мехмед ел Фатих, има съвременен 
паметник в Босна – край град Бихач, на мястото, къде-
то благодарил на Аллах за успеха си. При откриване-
то на паметника преди няколко години религиозният 
глава на босненските мюсюлмани реис Церич заяви, 
че турското знаме ще се вее на това място, докато има 
живи бошняци. Днес турски знамена се развяват и на 
мачове в Сараево, дори когато на терена няма нито 
един турски играч.

Ислямизацията на Босна е едно мистериозно съби-
тие, което ще влияе върху съдбата на региона за много 
векове напред. Доста е писано и се спори по въпро-
са, ето някои от основните тези. Първо, приема се, че 
помохамеданчването тук е било сравнително бързо, 
масово и доброволно, за разлика от потурчването в 
Родопите например, за което до моето поколение 
поне учехме, че ставало с огън и меч. Предполага се, 
че босненските богомили са били толкова притеснени 
от агресията на католицизма от Запад и на правосла-
вието от Изток, че са посрещнали османлиите едва ли 
не като освободители. Или че самата им вяра е била 
отворена за идеята да смениш своя бог с бога на побе-



32

eКниги

дителя. Във всеки случай приемането на исляма е оси-
гурило веднага и за бъдещите поколения значителни 
привилегии – запазване на собствеността и данъчни 
облекчения, както ги наричаме днес.

Доста разпространена е тезата, че местният феода-
лен елит масово е признал вярата на завоевателя, сме-
нили са си имената и титлите, тоест станали са бегове, 
но са запазили земевладенията си, докато голяма част 
от селячеството останала християнска. Босненската 
църква изчезва с идването на османлиите, обаче през 
следващите векове трайно присъствие и влияние за-
пазват православието и католицизмът (най-вече – чрез 
монасите францисканци). Въпросът кой кой е по тези 
земи става още по-сложен.

За неосманското и неислямизирано население раз-
лични автори – според гледната си точка и според пе-
риода, за който пишат – използват или общото наз-
вание „християни“, или „сърби и хървати“. Във всеки 
случай към средата на ХІХ век това население вече ясно 
се самоидентифицира именно като сърби или хърва-
ти – свързани с народите от двете съседни, борещи се 
за държавност земи, – но не като наследници на ня-
каква обща средновековна традиция. А в началото на 
ХХІ век учебниците за децата от трите народа в Босна 
предлагат свои си версии – сръбските и хърватските 
автори заявяват съответно сръбското и хърватско по-
текло на босненците – и преди, и след помохамеданч-
ването, докато авторите мюсюлмани наблягат на иде-
ята за бошнянството. 

Колкото и „мистериозна“ да е била ислямизацията 
на Босна, безспорна изглежда последицата – класата 
на едрите феодални земевладелци се формира от мю-
сюлмани, а запазилите вярата си християни си оста-
ват рая – крепостни селяни, наричани тук „кметове“. 
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Тази подялба ще предопределя реалността и митовете 
дори за времената, след като османлиите са етнически 
изчистени от региона.

За краткия преразказ на някои от тези митове ще се 
осланям свободно на една статия на Хусния Камберо-
вич, от Сараевския Институт по история1.

Когато днес някои сърби наричат съседите си 
бошняци „турци“, вероятно става дума едновремен-
но за пропаганда, за умишлено оскърбление и иден-
тифициране със завоевателите, но и за едно митично 
възприемане на миналото. Ще рече, мюсюлманите 
турци при един невиждан грабеж преди няколко века 
са отнели земята на сърбите, която те после векове 
наред е трябвало да обработват като „кметове“. Ерго, 
сърбите като най-стари по тези земи имат право на 
претенции, докато мюсюлманите следва да изплащат 
исторически грехове. Контратезата е, че съвременни-
ят, от края на ХІХ век, бошняшки земевладелски елит 
произлиза от средновековната аристокрация, тоест 
беговете са потомци на старите босненски феодали, 
приели исляма. Най-вероятно и тук става дума за мит 
за „древност“, който е използван неведнъж в мина-
лото на страната, та дори и в днешно време за съвсем 
конкретни политически нужди, най-вече за легитими-
рането и запазването на собствеността. Това е митът 
на богатите, но има и мит на бедните мюсюлмани. От 
бежанците, прогонени от Източна Босна през послед-
ната засега война, може да се чуят обвинения срещу 
беговете, които, за да си живеят живота, докарали ня-
кога сръбските кметове да им работят нивите. Тоест 

1 Husnija Kamberović. „Turci” i „kmetovi” – mit o vlasnicima bosanske 
zemlje. В: Historijski mitovi na Bakanu. Zbornik radova. Institut za istorju 
u Sarajevu. Sarajevo, 2003.
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сърбите били по този неразумен и предателски начин 
заселени по изконните наши земи.

Е, ако нобеловият лауреат Андрич греши и в този 
край не е имало християнски села наред с „потурчени-
те“, откъде османлиите са набирали еничари и откъде 
е бил родом великият везир Мехмед паша Соколович, 
построил великолепния мост над Дрина във Више-
град, Източна Босна? Впрочем целта на тези редове и 
на цялата книга не е да се представи някаква крайна 
истина – такива на Балканите едва ли има, – а да се 
види как частните, митологизирани истини са докара-
ли народите ни там, където сме днес. Затова бегло ще 
обърнем внимание на читателя, че същинското съдър-
жание на споменатите митове е нещо много конкрет-
но – земя, имоти, собственост и власт, а не национални 
идеали, и че това е скритата тема на всички етнически 
конфликти. И продължаваме да следим през вековете 
историята на босненската земя и на нейните народи.

В рамките на Османската империя територията на 
днешна Босна и Херцеговина представлява погранич-
на провинция с название Босненски пашалък или ви-
лает, управлявана от султански наместници, нарича-
ни паши, валии или везири. Седалището на везирите 
е било в Сараево или в Травник, където по времето на 
Наполеон е открито първото консулство – френското. 
„Травнишка хроника“ на Иво Андрич може да се чете 
и като историята на първата „международна мисия“ 
в тази страна, като хроника на дълбокото и взаимно 
неразбиране между чужденеца западняк и босненеца. 
Така или иначе, при различните реформи в Импери-
ята като цяло се запазва един териториално-админи-
стративен континуитет на Босна и Херцеговина, който 
най-често ще бъде уважаван и от по-късни окупатори 
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и освободители. Статутът ще се променя, но името се 
задържа при почти всички режими.

Една година преди Априлското въстание избухва 
голям бунт на християните в Херцеговина, пламва и 
Босна, а през 1876-а Сърбия и Черна гора – тогава от-
делни княжества – обявяват война на Османската им-
перия в подкрепа на събратята си оттатък река Дрина. 
Започва една драматична епоха, в която благодарение 
на Великите сили и на своето си тесногръдие балкан-
ските народи ще трябва да заплатят свободата си с по-
редица от междуособни войни.

Берлинският конгрес разпарцалосва България, връ-
ща Македония и Тракия на 

Османската империя, признава независимостта на 
Сърбия, на Черна гора и на Румъния и... правото на 
Австро-Унгария да окупира Босна и Херцеговина, ко-
ято иначе формално остава под властта на султана в 
Цариград. Всъщност това право е вече отпреди тайно 
договорено между Руската и Хабсбургската империи 
– руско съгласие срещу австро-унгарски неутралитет в 
Руско-турската война, която е обявена точно един ме-
сец след подписването на тайното споразумение. 

Дали само традиционният имперски стремеж към 
експанзия е накарал австро-унгарците да влязат в този 
район на Балканите, където освен планини, гори, ли-
вади и красиви реки други особени богатства комай 
няма? След двайсетина години, през 1908-а, напук на 
всички явни договори те дръзко анексират Босна и 
Херцеговина, заплащат в кеш оскърблението на Ца-
риград, Цариград приема паричната компенсация, а 
Русия отново тайно поддържа сделката – срещу обе-
щание за достъп до Проливите.

Окупацията и анексията на Босна е трябвало да уга-
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сят порива на босненските християни за съединение 
със Сърбия, да спрат растящото влиянието на Сърбия, 
Русия и православието на Запад, към границите на 
Хабсбургската империя. Тоест целта е била горе-долу 
същата както в случая с разграждането на Санстефан-
ска България.

С окупацията на Босна и Херцеговина обаче, макар 
и нежелана от нейните народи, започва не някакъв 
период на черно робство, а първият мащабен опит 
за нейната европейска модернизация. И днес най-
красивите сгради в тукашните градове свидетелстват 
за присъствието на една империя, която – ей така, да 
си мечтае човек тя да го пороби вместо Османската. 
Седемдесет и две хиляди войници осигуряват поли-
тическата стабилност, докато се създава новата ад-
министрация, градят се крепости, пътища и първите 
фабрики, първите железници и гимназии, свиква се 
първият парламент, в Сараево звънва трамвай. Заради 
съпротивата на мюсюлманите обаче австро-унгарците 
правят само ограничени промени в аграрната система, 
състояща се от мюсюлмани земевладелци и христия-
ни изполичари. Но пък се предприема първият сери-
озен проект за създаване на нова нация на нещо като 
териториално-мултиетнически принцип. Министър 
Бениамин фон Калай въвежда концепцията за „бос-
ненството“, тоест местното население да се идентифи-
цира като една нация с три религии и с общ език, да 
забрави разделенията като мюсюлмани, православни 
сърби и католици хървати. Обаче дали заради дикта-
торските методи или защото разделенията се оказват 
прекалено дълбоки, опитът пропада, империята се 
отказва от проекта и, както вече се спомена, анексира 
Босна и Херцеговина.
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В съпротивата участват и трите народа, но най-из-
вестна е реакцията на босненските сърби, които пред-
почитат да са свързани с православна Сърбия, а не с 
Австро-Унгария. Пет години след анексията балкан-
ските съюзници почти напълно изтласкват Турция от 
територията на Европа, а на следващата година, на 28 
юни 1914-та, на Видовден, деветнайсетгодишният Га-
врило Принцип, член на тайното сръбско сдружение 
„Черната ръка“, само с два изстрела погубва на една 
сараевска улица австро-унгарския престолонаследник 
Франц Фердинанд и съпругата му Софи. Тези два из-
стрела, както банално, но точно се казва, отекват по 
цяла Европа и отприщват лавина от като че ли поот-
делно предотвратими събития, довели до комай неиз-
бежната Световна война. Тогава не се е казвала Първа.

Сърбия излиза от тази война като победител с раз-
ширени територии и разширено влияние. Импери-
ята на Хабсбургите се разпада, някои от васалните ѝ 
народи формират собствени държави, а хървати и 
словенци избират пътя на съюза на южните славяни. 
На 27 юли 1917 година, тоест преди Октомврийската 
революция от 7 ноември същата година, преди абди-
кацията на последния австро-унгарски крал, преди 
капитулацията на Германия и края на Световната вой-
на, на гръцкия остров Корфу представители на сърби, 
хървати, словенци и черногорци подписват деклара-
ция за създаването на обща парламентарна монархия. 
Това е един от редките случаи на Балканите, когато 
споразумението е спазено – или може би един от не-
редките случаи, когато споразумението е спазено само 
за известно време. 

Така или иначе, на 1 декември 1918 година Алексан-
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дър Караджорджевич, известен по-късно като крал 
Александър, обявява официално новата държава – 
Кралството на сърби, хървати и словенци. Набиват се 
на очи признаването на сръбската корона и липсата в 
названието на кралството на някои (по-късно осъзна-
ли се? или бъдещи?) народи. Сръбската версия е, че 
черногорците активно са търсили единение с братята 
от север, черногорската история говори за „12 хиля-
ди къщи, запалени при окупацията“. Македонците не 
знам защо ги е нямало на Корфу. Босненците или бо-
санците, или бошняците мюсюлмани, доколкото ми 
е известно, не са имали много против общата държа-
ва с крал сърбин, преименувана по-късно на Югосла-
вия – освен поземлената реформа, желана от бившата 
рая, сърбите. В полемичния диапазон за историята на 
кралството – между „сръбски диктат“ и „демократич-
но равноправие“ – те са били представени от своя пар-
тия – Югославската мюсюлманска организация. 

ЮМО има лъкатушеща политика в трудните бор-
би за национално надмощие в кралството, когато не 
мюсюлманите, а хърватите и комунистите са главната 
пречка за сръбския хегемонизъм на радикала Пашич. 
ЮМО подкрепя Белград във важни моменти и има 
сериозна доза влияние върху държавната политика, 
понякога в ролята на балансьор. Административният 
статут на териториите на днешна Босна и Херцегови-
на се променя неведнъж в този период, но елементи 
на държавност или местно самоуправление общо взе-
то няма.

Една от промените е свързана с Видовданската кон-
ституция. През 1921 година, на 28 юни – може би вече 
сте запомнили, че това е Видовден, деня на свети Вит, 
годишнината от Косовската битка и от убийството на 
Фердинанд в Сараево – е провъзгласена конституци-
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ята на силно централизираното кралство, обединило 
народи и истории, прекалено обременени със симво-
ли. Подробностите около политическите борби, сус-
пендираната от краля, а после възстановена конститу-
ция, забраната на комунистите, аграрната реформа, 
убийството на негово височество Александър в Мар-
силия от хърватски националисти с прякото участие 
на ВМРО, преначертаването на вътрешните админи-
стративни граници, включително краткотрайната по-
дялба на днешната територия на Босна и Херцеговина 
между Хърватска и Сърбия – всичко това ще дръзна 
да обобщя в смисъл, че първият югославски модел не 
сработва. Кралството на сърби, хървати и словенци в 
продължение на половин век е раздирано от противо-
речия на национална и политическа основа (комуни-
зъм и антикомунизъм).

На 27 март 1941 г. е коронясан 17-годишният Петър 
Втори, син на убития в Марсилия Александър, а само 
десет дни по-късно, на 6 април, младият крал е пробу-
ден от бомбардировките на Белград. Къде са в започ-
налото ново световно клане народите на Югославия? 

Разделени на две и на три, и на четири както вина-
ги на Балканите. От териториите на съвременна Хър-
ватска и на съвременна Босна и Херцеговина немците 
създават марионетната Независима държава Хърват-
ска (НДХ). Анте Павелич е фюрерът на хърватските 
фашисти, наричани усташи (думата значи въстаник). 
Сърбите са или покатоличвани, или отвеждани в ла-
герите на смъртта. За евреите и ромите е предвидена 
само втората опция. Сърбите твърдят, че в най-голе-
мия лагер – Ясеновац – са изтребени около половин 
милион души – най-вече сърби, а също роми, евреи 
и хърватски антифашисти. Босненските мюсюлмани в 
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НДХ обаче са пощадени от геноцида, нито са покато-
личвани. Усташкият режим ги третира като католи-
ци по потекло и като част от хърватския народ. Много 
босненски мюсюлмани помагат на усташите в изтреб-
ването на сърбите, а по нареждане на Хитлер от техни-
те редове е създадена и известната Ханджар дивизия 
на Ес Ес. 

Народите са разделени. Сред сърбите четниците ан-
тикомунисти, поддържащи правителството на краля 
в изгнание, отначало се борят срещу германските оку-
патори, но по-късно се съюзяват с тях срещу Титовите 
партизани, приемайки, че комунизмът е по-голямото 
зло. Четниците палят наред хърватски и мюсюлман-
ски села. Партизаните освобождават и контролират 
обширни територии, най-вече в Босна – те са имали 
особено силна подкрепа от босненски мюсюлмани. 
Вероятно не е случайно, че именно в Босна Тито на-
чертава плана на новата Югославия. Двете най-важни 
срещи на АВНОЮ – Антифашисткия съвет (вече) за 
национално освобождение на Югославия стават в бос-
ненските градове Бихач (където днес има паметник на 
султана завоевател) и в Яйце (произнася се с ударение 
на я-то).

В Титова Югославия във всяка република е имало 
по един град на името на Тито – Титово Ужице в Сър-
бия, Титов Велес в Македония, или Титоград, както 
все още може да се прочете на някои по-стари пътни 
знаци, сочещи към столицата на Черна гора, Подгори-
ца. Според мълвата логичният кандидат в Босна е бил 
град Яйце, но отпаднал, защото Титово Яйце звучи ня-
как несериозно и малко анатомично. Нейсе. В Яйце е 
доразработен проектът на бъдещата Социалистическа 
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федеративна република Югославия с шест републики 
и две автономни области. В названията на републи-
ките се набиват на очи територии, които за пръв път 
през ХХ век придобиват елементи на държавност и 
само половин век по-късно от федерални единици ще 
се превърнат в истински държави – Македония, Босна 
и Херцеговина и Словения.

Кои са народите или нациите на тези републики? 
Таксономията ми е по-ясна на местните езици и на 

английски; боя се, че българската терминология за на-
ции, националности, народи, народности, етноси, ет-
ничност или етнически групи би могла да обърка не-
претенциозния, надявам се, читател. Тук и по-нататък 
използвам свободно „народ“ за голяма етнокултурна, 
исторически обособила се общност, осъзнала и разви-
ваща своята специфичност, а нация – за надетнокул-
турен колектив, отъждествяващ се с държава, която 
може да бъде населявана от повече народи, етноси, 
малцинства и прочие.

Та какви са били хората в републиките на СФРЮ, 
където прецизно са разграничавали законово и терми-
нологично народи, народности и общности (заједнице) 
или малцинства? За словенците ще пиша по-нататък, 
но вече се спомена, че те поне присъстват в названи-
ето на югославското кралство. И за черногорците ще 
има отделна глава, но нека напомня, че те имат свое 
княжество през ХІХ век. Македонците очевидно полу-
чават от Тито една много по-висока степен на призна-
ние, независимо от ролята на по-големите сръбски и 
български братя, която няма да се изчерпи дори във 
времената на социалистическия интернационализъм. 
На този фон Босна и Херцеговина все пак е уникална – 
единствената република без народ мнозинство. 
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В страните от бивша Югославия имената на наро-
дите се пишат с главна буква – я сам Бугарин, ви сте, 
бре, Србе, оне су Кинезе (китайци). Конституцията от 
1946 г. с шестте републики признава само пет главни 
букви – Словенци, Хървати, Сърби, Македонци и Чер-
ногорци. Няма Босанци, нито Бошняни. Ето как един 
мой някогашен приятел ми обясни признателността 
си за Титовите конституционни реформи от шейсетте 
години на миналия век – „Той ни даде да се пишем с 
главно М – Мюсюлмани“. 

По-късно Бошняци започва да се предпочита пред 
Мюсюлмани и това е съвсем логично, защото мюсюл-
мани много по света – говорещи арабски, турски или 
други езици, а босненските мюсюлмани са нещо спе-
цифично. Терминът може да е объркващ, когато се 
използва и от славяните мохамедани в Санджак, или 
спорен, когато се налага в Косово, но е вероятно точен 
и справедлив спрямо общата история, култура и ре-
лигия на мохамеданите в Босна. 

В тази кратка и популярна книга не мога да предло-
жа сериозен анализ на Титовото решение – да прокла-
мира един народ на основата на особената му религия. 
Днешният демократичен свят не толерира нации, на-
роди, държавни образувания, дори и партии на рели-
гиозни устои. А Тито прави точно това. Дали просто е 
приел и утвърдил фактическото самоопределение на 
едно демографско мнозинство в Босна и Херцеговина, 
което се е възприемало като дискриминирано, посте-
пенно се е еманципирало в различността си и е запо-
чнало да формира своя радикално-националистиче-
ска струя? Дали, както ми казват тук, признаването на 
Мюсюлманите с главно М му е трябвало като контра-
мярка срещу сръбския и хърватския национализъм? 
Имал ли е Тито план, подобен на австро-унгарския 
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министър фон Калай, да създаде нова нация от „ние, 
босненците и херцеговците“? 

На мен поне ми се струва, че в Босна, освободена 
последователно от две империи, не е имало достатъ-
чен потенциал за обща национална идея – заради съв-
падащите линии на разделение по вероизповедание, 
класа и култура, а и заради твърде кратката държавна 
традиция отпреди идването на османлиите. Но бихме 
могли да се замислим – многобройно и компактно 
ислямизирано славянско население има във всички 
балкански страни, от Словения и Хърватска до Бълга-
рия и Македония. Обаче първи босненските мюсюл-
мани слагат знак на равенство между вяра и етническа 
идентичност. (Днес вече с тях споделят знамена и идеи 
някои от санджакските и косовските мохамедани.) 
Не мога да твърдя дали бошняшката специфичност 
е била по-специфична и исторически здрава – зара-
ди евентуалното паганско-богомилско потекло на-
пример. Но ето какво ми се струва наистина особено 
при бошняците. Загубили статута си на доминантна 
и привилегирована конфесионална общност, след ос-
вобожденията те се оказват доминирани, лишени от 
привилегии и подложени на асимилационен натиск. 
Дотук – като че ли нищо нетипично за другите славя-
но-мохамедански популации на полуострова. Обаче 
частният случай на бошняците в Босна е, че опитите 
за асимилация („асимилация“, речникови значения 
– поглъщане, храносмилане, всмукване, претопяване, 
усвояване) са били уникално агресивни и многостран-
ни – от страна на османлии, сърби, хървати, австро-
унгарци. И че въпреки тези напори само в Босна мест-
ните мюсюлмани се оказват в средата на ХХ век отново 
демографско мнозинство от около 40 процента, и то 
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на територията на една република с три народа и без 
исторически спойващ етнически елемент. 

А може би все пак и Тито им е дал едно рамо? Тито 
едва ли е имал демиургски сън за нация от босненци и 
херцеговци, по-скоро е имал план да се живее мирно, 
по съседски. И до голяма степен за дълго време е ус-
пял – на съседско-битово ниво поне – въпреки етниче-
ските напрежения, за които едва ли си е въобразявал, 
че са изчистени от политиката на интернационали-
зъм. Тито трябва да си е давал сметка за тези неща и за 
незаменимата си, но преходна роля на баща на юго-
славската нация, иначе не би измислил за след себе си 
системата на колективното президентство – предста-
вители на републиките в СФРЮ да се ротират на пос-
та „председател на председателството“, та никой да не 
е хегемон за вечни времена. Този като че ли абсурден 
със сложността и с потенциалната си административ-
на неефикасност модел по-късно е прекопиран от аме-
риканските експерти и дипломати, които в края на 
босненската война докарват във военната база „Райт 
Петерсън“ в Дейтън, щата Охайо, тримата големи на-
ционалисти на Балканите – Милошевич, Туджман и 
Изетбегович, и не само ги докарват, но и ги накарват да 
подпишат конституцията на бъдеща суверенна Босна 
и Херцеговина с ротиращи се президенти като едно от 
11-те приложения към Дейтънския мирен договор.

Съвет: ако опитвате да комуникирате на някакъв 
местен „югославски“ език някъде в бивша Югославия, 
не използвайте българската дума „карам“, дори в сми-
съл на шофиране или „да те закарам донякъде“. Има 
сексуално значение на запад от нас.
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Ето ни към края на историята и, както се казваше 
едно време, „тук му е мястото“ за поуката. Заемам я от 
текст на Антонина Желязкова от една книга, скромно 
озаглавена „Босна и Херцеговина“1. „Тази странна про-
моция на вероизповеданието за нация е исторически 
обоснована... Тя изкристализира именно на Балканите 
като пример, че идеята за самостоятелна нация, дори 
в най-абсурдните ѝ варианти, е по-привлекателна за 
народите и по-ефикасна от преките опити за асими-
лация, груб националистически натиск и опити за 
подмяна на естествената самоидентификация.“

В края на историята трябва да сме слепи от патри-
отизъм или арогантност, за да не забележим, че един 
народ – евентуално нов народ – определено съществу-
ва. И това, че е евентуално нов, пречи повече на съсе-
дите му, отколкото на него самия. Той си твори или 
досътворява език и история и на тези усилия можем 
да гледаме с различни дози симпатия, подозрение 
или сарказъм. Ама какво от това?

В края на историята – ако прегърнем надеждата, че 
историята на балканските етнически конфликти за-
вършва на границата на два века и на две хилядолетия 
с последните – засега? – югославски войни, с бомбар-
дирането на Сърбия и статута на Косово, с потушава-
нето на македоно-албанския пожар, с черногорския 
референдум и някои други по-дребни въпроси около 
демаркирането на граници или спорадичните претен-
ции за автономия в родината на автора например, та 
да плеснем с ръце и да се прегърнем, вече сите бал-
канци заедно в Европейския съюз, да даде Господ да 
оцелее този съюз – в края на тази история се оказва, 

1 Снежана Ракова-Маринкьова, Антонина Желязкова, Мариана Йо-
вевска. „Босна и Херцеговина“. С., Издателство на БАН, 1994.
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че Балканите все пак не са произвели достатъчно исто-
рия, та народите спокойно да си поделят древността, 
гордостта и славата. По-точно, имаме свръхпроизвод-
ство на кръв, покруса и слава в последните два века, но 
Средновековието ни е рехаво, а древността – тънка, за 
нароилите се наследници.

В същото преломно време в „моята Босна“ се прави 
вторият или третият опит – след фон Калай и евен-
туално Тито, а този път по американски модел – за 
изграждане на нация, лоялна поне, ако не пламенно 
патриотична към суверенната си родина – Босна и 
Херцеговина. От цялото си скептично сърце желая 
успех, та едно-две поколения да минат без мобилиза-
ции; да се позабравят обидите и разварят разликите в 
европейския котел; да си признаем приликите – мно-
говековни и не всичките причина за гордост; да си гас-
тарбайтстваме надлъж и нашир по стария континент; 
ако вече много се налага – да пращаме войничета да 
печелят долари или евро в чужди земи, вместо да се 
опиват със слънце, ракия, фолк и кръв по красивите 
ни безплодни баири; да търсим уникалността си в на-
родните песни – има ги много, та на когото не му сти-
гат, все нещо ще си намери назаем от комшиите; да 
сме самоидентични на Коледа и на Байрам, с пост или 
без, с прасе на шиш или с яре на ръжен; най-сетне да 
опитаме да се взрем в очите на Бога – в църквата, ка-
тедралата или в джамията, вместо да броим цветните 
ивици, звездички, квадратчета, лъвове и многоглави 
орли по националните многобагреници. Дванайсет 
звездички стигат.

Амин.
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Времето е наше

И до днес ми харесва този лозунг на българската 
демократична и антикомунистическа опозиция от де-
ветдесетте. Беше ми дошло времето – да се отърся от 
нещо и да търся себе си, да изтрезнея или да се опия 
– в неясен ред. Махмурлукът продължава вече десети-
летие и половина, но аз съм благодарен на съдбата за 
моето си време на площада и на улицата, та затуй се 
усещам благородно-снизходителен към съседите си – 
съграждани и народи, които все търсят някакво свое 
изгубено време.

Много малко ме вълнува древността, но харесвам 
суперпродукции като „Троя“. Миналото е мое, когато 
влизам в църквата „Свети Климент“ в Охрид и виж-
дам камък, много стар мрамор, заоблен от досега на 
човешки крака и ръце. Тогава душата ми е древна. 

Моята загадъчна славянска и – с годините, надявам 
се – все по-християнска душа може да е безродно косм-
политна, но няма никаква нужда да търси утеха и опо-
ра в предисторията, древността или Средновековието. 
Народите обаче имат такава потребност и ключовият 
момент, когато индивидът трябва да си оправи смет-
ките с агресивния национализъм, е разбирането, че не 
преставаш да бъдеш достойна личност, дори патриот, 
преставайки да се идентифицираш със самопровъз-
гласили се лидери, които, докато ти пишат историята, 
си оправят настоящето, че и бъдещето на децата си.

От древността е трябвало да научим, по-точно – от 
древногръцката драма, че няма по-чудно същество на 
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света от човека и че насилието е част от дълбоката ни 
същност, от трагичния опит да намерим и защитим 
себе си, като пролеем кръвта на ближните. Тест за 
„християнство“: Каин ли е убил Авел или обратно? 

Подсказка: Откъде идва думата „разкаяние“?

Официалната, изтъкана от митове история – не 
само на Балканите – трябва да оправдае чрез някакви 
надличностни идеали собствеността, алчността и аг-
ресията. Писал съм, че гордата традиция на европей-
ската литература започва с прославата на едно девет-
годишно клане, целящо възстановяването на собстве-
ността върху една открадната жена. Хубавата Елена, 
Омир, „Илиадата“, Троя...

Както се спомена, сега в Босна разкопават пирами-
ди, а преди войната в БиХ пристига един мексикански 
археолог любител, Салинас Прайс, и обявява, че Троя 
не е в Мала Азия, а тук, в Босна, в селището, наречено 
Габела, в долината на река Неретва. Покрай другите 
аргументи е и крайморският пейзаж на БиХ (днес – 
с шест само километра излаз на море), който си бил 
точно както го бил описал слепият Омир. Вълната от 
местен скептицизъм включва и гласове, че Троя не е в 
Габела, но все пак в Босна, в друго, също не чак светов-
ноизвестно място, Почител. Копаят... През 2006-а Са-
линас пак посети БиХ по повод най-новата си книга. 
Приеха го премиерът и министърът на образованието, 
културата и науката на Херцеговачко-Неретванския 
кантон с център в Мостар, които според сараевски 
вестници обещали правителството да стори всичко 
необходимо ценният труд да се преведе на босански 
език. Незабавно последва правителствено опроверже-
ние от Мостар – ставало дума за хърватски език.
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Това ме подсеща за още един симпатичен херцего-
вачки мит – за явяването на Дева Мария в Меджугорие. 
И това става в югославски времена. Шест деца видели 
Божията Майка, католическата църква не признала 
чудото, но на мъртвилото, осеяно с камъни и тръни, 
днес има туристически център и през 2006-а година 
само за отбелязването на четвъртвековния юбилей на 
„Кралицата на мира“ пристигнаха 100 хиляди гости 
от 21 страни – от Бразилия до Южна Корея. Цените 
в хотелите и в големите частни къщи се договарят в 
евро. Впрочем просперитетът на Меджугорие е сред 
най-често употребяваните аргументи на поддръжни-
ците на пирамидите край Високо.

Митовете винаги имат и някаква полускрита мате-
риална стойност. От невероятното и загубено цивили-
зационно наследство на прабългарите не ми е мъчно за 
календара, а за трепанациите – едно много практично 
и сигурно полезно изкуство. Не го можем вече, но го-
ворейки за древни черепи и за съвременното проми-
ване на мозъци, сещам се за един от първите си обеди 
в „международната общност“. В София, в зората на де-
мокрацията ни, в компания на чуждестранни експер-
ти един гръцки професор започна историко-патрио-
тичен разговор, почна и той да разкопава и, „Can you 
imagine, при разкопките бе установено, че черепите 
на древните гърци са абсолютно идентични с тези на 
съвременните гърци!“ В този момент погледна точно 
мен – славянина, гордо и победоносно ме погледна, а 
аз, със слабата си шестица по история и с балканския 
си английски измучах: „Identical? No progress?“ 
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Мръвки с имена на властелини 

Ако в Сърбия или в сръбската част на Босна си по-
искате някакво типично национално блюдо, много 
вероятно е да ви предложат „караджорджева шни-
цла“. Прилича на вретено. В говеждо филе са завити 
късчета сушено свинско и един или два вида сирене, а 
всичко това е панирано. Много е вкусно, особено ако 
сиренето е подбрано правилно, та само да е омекна-
ло при приготвянето, да не потече при срязването на 
шницлата, и ако панировката е хрупкава, а не обилно 
напоена с мазнина.

Караджордже (или Карагеорги) Петрович е вождът 
на Първото сръбско въстание (1804). В младостта си е 
бил хайдук, а в навечерието на бунта – заможен зе-
мевладелец. Съсечен е по нареждане на Милош Об-
ренович, предводителя на Второто сръбско въстание, 
избухнало през 1814–1815, само две години след поту-
шаването на първото и завършило с успех – значител-
на автономия на Белградския пашалък. Убийството е 
било продиктувано от нуждата тогава хем да се воюва 
с турците, хем да се прави дипломация с тях. И двама-
та обаче стават основатели на династии, които се сме-
нят една друга в жестоки политически борби. Вероят-
но малко народи могат да се похвалят с толкова много 
държавни глави, убити при атентати и пучове само 
за стотина години, но пък си струва да се отбележи, 
че сърбите и черногорците са успели да излъчат кня-
зе и крале от собствената си скромна аристокрация – 
за разлика от българи и гърци например, които след 
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освобождението си са канели чужденци да пробват 
короната. Особено популярен сред сърбите е Петър І 
Караджорджевич с буйната си младост на Запад и с 
ролята си в Балканските и Първата световна войни.

Не бива да търсите караджорджева шницла в Босна, 
в район, доминиран от хървати или мюсюлмани. Но 
можете да я получите в Косово, вероятно и в Албания 
под името скендербегова шницла. Разликата, която за-
белязах в Прищина, бе липсата на шунка естествено.

В социалистическата ми младост „Скендербег“ бе 
името на дефицитен вносен коняк – като го опитах пак 
през демокрацията, в Косово, разочаровах се; опреде-
лено бих предпочел водка „Хан Крум“. Скендербег 
(1405–1468) е албанският национален герой – главно 
заради него на османлиите им е трябвал почти цял 
век, за да покорят дивите планински земи на днешна 
Албания. Роден като Георги Кастриоти, на млади го-
дини е предаден като заложник и на служба на султа-
на, издига се до титлата бег (бей) и до името Искандер 
– в чест на Александър Македонски. Бяга от турците, в 
родината си вдига въстание и след ред победи получа-
ва гордото прозвище Скендербег.

Опитайте се да познаете как същото вретено със си-
рене, панирано, се нарича в Македония?

Не е „александромакедонска“ шницла, а „самои-
лова“. За да не бъде историческата ми справка субек-
тивна и националистическа, ще цитирам от наскоро 
издаденото на български академично изследване на 
Норман Дейвис „Европа“. „Под управлението на цар 
Самуил (упр. 976–1014) Българската империя се съжи-
вила за втори път. Новата столица Охрид се превър-
нала в център на мощно монашеско движение и на ав-
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токефалната Българска църква, която оцеляла срещу 
опитите да бъде завладяна отново от Византия. Поли-
тическият край дошъл през 1014 година...“ 

Тази глава е всъщност за един от универсалните бал-
кански митове – за „богатата и разнообразна нацио-
нална кухня“. Излиза, че сред нашите съседи само ние 
българите нямаме пържолка на името на някой цар. 
Обаче имаме чудесни по качество на съдържанието и 
като бутилиране патриотични водки и ракии – през 
стъклото те гледа строго мустакатият лик на някой 
прабългарски хан – да речем оня, дето ужким изко-
ренил лозите, а на гърба на шишето кратичко, като за 
непривикнали на дълго пиене, е разказан някакъв сла-
вен исторически епизод. А доста отдавна, при социа-
лизма, когато всички шишета бяха еднакви по форма 
и цвят и само етикетите се сменяха сегиз-тогиз, кар-
ловският винпром пусна бяло вино с етикет, изобра-
зяващ паметника на Дякона – най-светлия трезвеник в 
историята ни, дето се бил зарекъл глътка да не пийне, 
докато не види родината си свободна...

Та какво имаме ние българите в „типичното“ си на-
ционално меню, когато не жулим по четири ракии на 
гладно? Баници (виж по-долу), сарми и пълнени чуш-
ки. Чушките, зелевите и лозови листа, доматите или 
едри глави лук, пълни с кайма и готвени, са познати 
в Босна като долма. Доколкото знам, поне от Сараево 
до Цариград се предлагат като местни ястия, а всъщ-
ност идват от Изток. Долмата в босненските нацио-
нални ресторанти е много вкусна, можеш да си топиш 
и мляскаш, но сосът е главно от олио.

Имаме освен това, в съвременна София и по морето, 
реклами под път и над път „Сръбска скара“, че дори 



53

eКниги

и „Златна сръбска скара“. Скарата – роштил на мест-
ните езици – е комай истинското национално ястие на 
западните ни съседи, включително босанците. И от Са-
раево, и от Скопие съм носил у дома разнокалибрени 
парчета мляно или немляно месо – голи, увити в нещо 
или пълнени с нещо, готови за жаравата. Различни са 
от нашите. Вероятно и българската скара би могла да 
стане популярна в Сърбия или в Босна – да видят оча-
рованието на голямото кебапче, равно на три малки 
техни чевапчичи, и че кюфтето – пържено или на ска-
ра, едро, топчесто, евентуално с парче кашкавал вътре 
или „нервозно“ – има предимства пред сплесканата 
като подметка плескавица. Иначе те употребяват ду-
мата „чуфте“ за сферичната конфигурация от кайма 
само за готвено – чуфте е кюфтета със сос.

„Какво имате?“ „Кюфтета, кебапчета, шишчета, 
карначета, мешана скара“, отговаряше келнерът от 
времето на социализма, когато ракията биваше само 
четири вида – гроздова и сливова, голяма и малка, а 
четенето на менюто бе чиста загуба на време.

В детството ми – вечна им памет на моите бедни 
родители, които почти не ми позволиха да усетя, че 
сме били бедни – скарата, особено кебапчетата, бяха 
моят кулинарен идеал. Вземахме ги понякога от рес-
торант „Балкан“ насреща, на ъгъла на „Граф Игнати-
ев“ и „Евлоги Георгиев“, където на витрината имаше 
реклама „Храна за вкъщи – с намаление“. Правиш им 
оборот, а не заемаш маса, обясни ми баща ми този 
икономически трик. Веднъж ме наказа морално, като 
наистина купи нескромния брой кебапчета, които по-
исках, за да ми докаже, че окото ми е по-лакомо от 
детския ми стомах. По-късно майка ми ни е водила 
на ресторант на всяка премия и луксът беше „гъби с 
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масло“. Това го имаше в „Паризиана“ на „Позитано“; 
тогава не знаех, че освен печурки има и други видо-
ве гъби. Шкембе-чорбата беше дванайсет ли, двайсет 
стотинки ли и я даваха в едно заведение на самооб-
служване срещу моето Шесто училище на „Граф Иг-
натиев“, но не я харесвах. Обаче имам смътни и светли 
по-ранни спомени от „скара-бира“ – на открито, под 
липи, с боядисани в зелено „градински“ столове. За 
нас, децата, скара-бирата бе кебапчета с гарнитура от 
лютеница с лук и бял фасул плюс лимонада, на която 
първо гледахме на колко пръста от капачката е напъл-
нено шишето. Семейният празник.

Връщам се в днешната моя Босна, където кебапче-
тата не са лукс, понякога са дори „бърза храна“, но все 
пак често – менюто на семейството, излязло „в града“. 
Ядат ги с ритуално спокойствие и наслаждение, дори 
ако заведението е много скромно, с две-три маси само, 
от будков тип. Десетина чевапчичи с ръст колкото ку-
тре се сервират в срязана по меридиана плоска питка 
(лепина), а гарнитурата е ситно нарязан лук или вез-
десъщата сметана. (На местните езици – павлака или 
врхнје; слагат я към скарата, в супи, в готвени ястия, в 
спагетите, в кафето, в сладкишите.)

Освен конкретното си месно съдържание скарата 
има и едно международно предимство за босненеца 
– нещо наше си, не крие риск от изненади. Водил съм 
на два-три пъти колеги от Босна в София и на морето, 
канил съм ги в ресторанти, където менюто предлага 
десетки български и екзотични изкушения и само с 
усилия, реципрочни на техния инат, съм ги отклоня-
вал от желанието да си поръчат скара. Или изтощени 
от разглеждането на търговски забележителности, ще 
ми кажат: „Хайде, стига за днес, много време ти отне-
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хме. Покажи ни къде можем да поръчаме добра скара, 
пък ти си върви у дома.“ Не знам за другите балкански 
народи, но за босненеца боязънта от непозната храна 
е сравнима само с атавистичния страх от течения и на-
стинка.

В този кулинарен традиционализъм равна по зна-
чение на скарата е баницата. Ядат я пак „по ресто-
рантски“, с нож и вилица. Казват ѝ бурег (с ударение 
на у-то) или пита. Разликата е, че едното е с пълнеж 
от кайма, а другото – вегетарианско, например кар-
тофи – „пита кромпируша“. Еднакво са мазни. Бюре-
кът впрочем е универсално „местно“ ястие на целия 
Балкан. Когато словенците почнаха борбата си за не-
зависимост, вдигаха се антибаничарски лозунги, тоест 
Bjureg – NO/NEIN трябваше да подчертае проевро-
пейската диференцираност на словенците от балкано-
ориенталщината в бивша Югославия.

Познавачи твърдят, че само в Босна бюрекът се 
приготвя по специален начин – „изпод сача“. Тавата 
е върху мангал, покрита с метален капак на синджир, 
който пък се засипва с жарава. „Изпод сача“ пригот-
вят и телешко с картофи. Освен консумирането в офи-
циална чаршийска обстановка босненците си взимат 
пита-бурег и за вкъщи, ама най-често това им е фаст-
фуудът за работното време. Туй е сигурно причината 
– освен холестерола – да не ям пита. Отваряме сутрин 
канцеларията, където работя с босненци, и на масата 
за съвещания се слагат найлонови торбички, отварят 
се омазнени хартии... Абе, не сте ли закусили у дома? 

Апетитът на босненците, особено на жените им, 
винаги ме е респектирал. Сядаме в служебната кола 
и отзад, където е мястото на преводачката естествено, 
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на минутата започва да шумка найлон, вадят се „киф-
лице“ или някакви „грицкалице“ – ей!, цял час път е 
това, до мястото на срещата. А не ми се виждат статис-
тически значимо по-дебели от българките.

Все пак, от гастро-ентерологична и естетическа 
гледна точка, яденето на мазна баница с нож и вилица 
– пък дори и на работното място – ми се струва по-
приемливо от камилското, както го наричам, консу-
миране на „пица на парче“ на улицата. Босненецът 
по-скоро ще легне да мре от глад, но няма да яде прав 
като нашите момичета в София, дето си ходят по пре-
тъпканата улица и като камили изпъват врат напред, 
за да отхапят от пицата, евентуално – с късче от триъ-
гълния картон, върху който е „сервирана“.

Хайде да си засладим. Какво имаме типично наше? 
Двайсетте стотинки, които ми даваше майка ми, 

точно ми стигаха за закусвалнята срещу ресторант 
„Балкан“, тоест на другия ъгъл на „Граф Игнатиев“ 
и Канала, за кифла осморка от дванайсет стотинки и 
боза от осем. Или обратното? Имало е сигурно киф-
ли по осем и боза от дванайсет. Точно на това място 
се опитах да почерпя с боза германец – той беше от 
ГДР тогава, а аз – от пионерския фотокръжок, и много 
се изненадах, че се отврати от бозата, а и баклавата не 
хареса. Прекалено сладка, тежка. (Случайно чух нас-
коро телефонен разговор на моя братовчедка, в който 
тя споделяше рецепта за баклава: кори, не знам какви, 
половинка захар, орехи и 2, словом – две, пакетчета 
масло. За една тава.)

Баклавата, толумбите и локумът са почти изчезна-
ли след войната от сръбските сладкарници, но ще ги 
намерите на Башчаршия в Сараево, която е не само 
на вид нещо като етнографски резерват в столицата на 
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Босна, но наистина е съградена – с дюкяните и безис-
тените – от първия везир и до днес съхранява някакъв 
исторически ориенталски дух. В моята родина пък 
някакви чешити бяха събрали златна колекция от аб-
сурдни обяви по заведения и магазини. Някой я пусна 
наскоро по интернет под заглавието „Правим обувки 
с кожа на клиента“ и в кулинарната си част колекция-
та включва:

Френска баклава „Славянка“... (хотелско меню в 
„Албена“)

Днес баклавата с орехи е с фъстъци... (в сладкар-
ница)

Това пък ме подсети за записаното отдавна от мен 
социалистическо-ресторантско 

„Хемендекс по болярски“ или за модерния, от ХХІ 
век, „прабългарски дюнер“.

Та каква „богата и разнообразна“ кухня са могли 
да имат българите или другите сиромашни народи 
на Балканите, където кокошка се е клала за болен или 
за турчин, месо се е яло на Коледа и Гергьовден, а че-
вермето е било познато главно като част от фолклора 
за волните хайдути? Развили сме в онези условия за-
служаващото респект изкуство на боба в гърне – което 
частично съм овладял и понякога практикувам, но в 
тенджера, особено когато в гастарбайтерския си бит 
знам, че вечерта ще си легна сам. И въобще какво бо-
гатство да търсим в Европа, където векове наред солта 
е била дефицит, подправките са били внасяни от Да-
лечния изток на цената на златото, пшеница е имало, 
но зеленчук – не, докато не сме внесли от Америка до-
матите и картофите. И кафето, разбира се. 
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Турското кафе е виетнамско

В ония години, когато този надпис влезе в споме-
натата „златна колекция“, бяхме интернационално 
близки и с Куба, и с Виетнам, ама трябва да е имало 
някакви причини вносът в един момент да беше глав-
но от Виетнам, чието кафе на мирис и вкус си беше 
доста виетнамско, та съдържателят на заведението се 
е чувствал длъжен да предупреди клиентите си. Впро-
чем виетнамското кафе определено бе за предпочита-
не пред цикорията – ерзац, с който във времената на 
всякакви дефицити ни снабдяваше СССР.

Тогава ходих на студентска екскурзия в ГДР, чиито 
пазари бяха по-отворени. Германците имат дори спе-
циална дума за такива глезотии – Genussmittel, тоест 
средство за наслаждение, не за удовлетворяване на гла-
да. Та къде да купя хубав чай и кафе, да занеса вкъщи, 
ако не в Източен Берлин? Харесвам някаква лъскава 
опаковка и питам в магазина за Genussmittel: „Откъде 
е кафето?“ „От Хале“, казва продавачката. „Ама откъде 
е внесено?“ „От Хале.“ Хале е германски град, тогава – в 
ГДР. По онова време немският ми език бе отличен, мо-
жех да формулирам нещо като: „Разбирам, че кафето 
вероятно е опаковано в Хале, но вие в ГДР не отглежда-
те кафе, нали?“ Продавачката бе двойно объркана – от 
необичайния въпрос за евентуално несоциалистиче-
ския произход на кафето и от културологичния фено-
мен, с който много пъти по-късно съм се сблъсквал в 
други земи – насреща ти е явен гринго, а говори, май 
ясно, твоя език, пък пита нещо чудно; мозъкът блоки-
ра. На опашката зад мен в онзи магазин бе германец, 
който разбра и дообясни вече на съвсем чист немски 
моя въпрос за генезиса на кафето, но продавачката не 
се свести и продължи да повтаря „От Хале“.
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На нас българите не ни пречи да купуваме и пием 
турско кафе въпреки петвековното робство. И на 
боснеците не им е пречило до последната война от 90-
те години. Днес и сърбите, и бошняците мюсюлмани 
предпочитат израза „домача кафа“. Домашно, сиреч 
вариш си го в джезве пред гостите, а преди това, евен-
туално пак пред гостите, дълго го мелиш от зърна като 
част от някаква пред-игра, въведение към същинския 
акт на общуване и наслада. „Кафата“ е социална кате-
гория, казват тук. Тъй си е. 

Случвали са ми се обаче недоразумения. Сядам 
в бараката – бар на някаква автогара в Босна или в 
Сърбия и казвам на келнера уверено, като „прави гос-
подин“: „Йедну дуплу домачу, молим“. Мисля си за 
ракия – „домача“ е небутилирана, неакцизирана, абе 
– нелегална, домашно произведена, но продавана в 
ресторантите истинска местна ракия, а „дупла“ значи 
2х20 милилитра, тоест след първата глътка остава още 
малко на дънцето. И получавам голяма чаша с двойно 
„турско“ кафе. Аз съм си бил крив за моето самочувст-
вие на познавач... „Е, молим вас, не кафу, извинте....“ 
(Може да ви се случи и обратната „грешка“ да ви по-
канят „на кафу“, а да заварите софра с богат избор ме-
зета, ракия и кафе естествено.)

Чужденецът може да чуе израза „турска кафа“ само 
от босанац, който, познавайки ви добре, намеква по 
този начин, че е с либерална нагласа. Иначе хърватите 
в Босна казват „кава“, а някои бошняци мюсюлмани, 
подчертаващи езиково-религиозната си специфич-
ност – „каХфа“. „Кахфа“ някак върви със „селам алей-
кум“. На Башчаршия в Сараево например, където мо-
ята приятелка балканистка Таня Мангалакова обича 
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да пие кафе от джезве със захар и локумче в чинийка-
та, някои клиенти поздравяват със „селам“ и поръчват 
„кахва“. Обаче модернизацията напредва – именно на 
Башчаршия ми се е случвало да ми кажат „кафето е 
само еспресо“. Много чужденци има в Сараево, аген-
циите и правителствата им плащат за модернизация-
та на страната, която включва и ускореното приготвя-
не и пиене на кафе. ЕСПРЕСО – бързо. Но от първата 
си книга за Босна – от 1999-а – все още не съм видял 
босненец да пие дори еспресо на крак и от пластма-
сова чашка. Трябва да се седне. На маса. Това е социа-
лен процес, нали? Наскоро мои познати босненци се 
върнаха от двуседмична командировка в Сан Франци-
ско. Сутрин преди работа те били единствените седя-
щи в кафенето до забранения за пушене хотел, докато 
американците си взимали кафелата (разбирай – кафе 
лате) в чаши с капаче и сламка в дупката на капачето и 
продължавали нататък по улицата към офиса.

Определено предпочитам босненския маниер на 
пиене на кафе, макар да ми разваля понякога компа-
нията за вечеря. Седим си кротко в някой ресторант 
два часа след края на работния ден, аз бързо мисля за 
ракия и салата като аперитив, местните ми приятели 
поръчват кафе преди храната. А аз се тревожа дали 
келнерът добре ме е разбрал, че си искам „двойната“ 
ракия ЗАЕДНО със салатата – шопска или сръбска, все 
ми е едно. Знам, че краставиците често не ги белят, в 
„добрите“ заведения не слагат лук заради чужденците, 
чушките не ги пекат по принцип, а в сръбския вариант 
чушките са люти чушлета – феферони ги наричат, лес-
но различими са и можеш да ги бутнеш настрана, ако 
ти е нежен стомахът. Най-сетне, ако нямат бяло сире-
не, ще са настъргали кашкавал отгоре. Та моята салата 
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напук на всички обяснения все пак пристига триум-
фално едва с основното ястие – някаква тукашна мръв-
ка със или без историческо наименование. Например 
„босански лонац“, който наподобява нашата каварма: 
различни месенца и зеленчук, сготвени в гърне и сер-
вирани в гърне или пък в станиол, старателно увит, 
така че олиото да не ви потече веднага по коленете.

„Босански лонац“, сиреч босненско гърне, се из-
ползва и като метафора за страната, в която историята 
е натуряла всякакви съставки и ги е оставила да уви-
рат заедно. Няма смисъл да търсите босански лонац 
в сръбски ресторант, но ако сте в някоя от сараевски-
те „битови“ механи с изобилие от автентичен етног-
рафски инвентар по стените, препоръчвам следното 
типично местно меню. Бегова чорба – гъста супа от 
пилешко и зеленчук, сервират я понякога в издълба-
на питка вместо в чиния; въпросния лонац и туфахия 
– сироплия десерт, който се прави от печена ябълка 
и предполагам, около четвърт кило захар. След туй 
кажете на келнера „йедна дупла домача, молим вас“; 
кафе или ракия – все ще ви дойде добре.



62

eКниги

Билянината война – продължение  
на семейната хроника

Биляниния разказ записвах в продължение на ня-
колко дълги срещи. Включвах касетофона, слушах, 
задавах уточняващи въпроси. Следващия път ѝ пре-
веждах на тромав сръбски написаното, имах още въ-
проси, тя се сещаше за нови подробности. После идва-
ше моментът, когато по лицето ѝ разбирах, че е време 
да спра лентата и да затворя тефтера. Благодарен съм 
ѝ за търпението, с което се връщаше към болезнени 
спомени. Тя знаеше целта на тази книга и сигурно ще 
се опита да разгадава уж познатите кирилски букви, 
макар че Ъ, Ю и Я ще я мъчат колкото и непознатите 
думи.

„Дойде новата война. Баща ми, Чедо, който помне-
ше от Втората световна, че комшиите са комшии и ще 
си помагат, не вярваше, че ще се случат такива неща. 
Това не може да продължи дълго, настояваше той, 
скоро ще свърши.“ 

Отчасти е бил прав, повече е сбъркал. 

Войната започва през април 1992 г. и завършва през 
декември 1995-а. 

В самото начало в семейството се спори – да останат 
или да бягат. Тогава сърбите държат позиции по хъл-
мовете около Горажде, а самият град е контролиран 
от мюсюлманската Териториална отбрана. Още не се 
водят сериозни сражения.

Бащата държи на своето си, обаче новините по те-
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левизията, от други краища на Босна, стават все по-
тревожни. Яня, Билянината майка, е уплашена и на-
стоява детето – на 25 години – да се маха час по-скоро.

„Аз не щях, защото бях убедена, че ако напусна, те 
със сигурност ще останат, а ако съм с тях, мога да ги 
накарам да тръгнат и те.“ Обаче Чедо отсича, че Биля-
на трябва да върви и обещава след няколко дни и те, 
родителите, да идат при близки на село. В началото на 
април 1992-ра Биляна отива при сестра си, която след-
ва в град Чачак, Сърбия. Бащата обаче не изпълнява 
обещанието си.

На 4 май сърбите обстрелват Горажде, започва ис-
тинска война, градът е под обсада. 

В самото начало Чедо е ранен – както си е бил в дво-
ра на съседите, уцелва го осколка от снаряд – най-веро-
ятно сръбски, казва Биляна. Спасява го лекар, който, 
по думите ѝ, е бил на първо място лекар, „па онда све 
друго“, тоест мюсюлманин.

На 28 август – Биляна не знае причините, тоест 
дали е имало заповед или хората от окопите са били 
на края на силите си – сърбите напускат позициите си 
над Горажде и околните сръбски села. Това обаче няма 
особено значение за съдбата на родителите ѝ – вече и 
без туй е било невъзможно да напуснат града, а райо-
нът остава в нещо като „широка обсада“.

А това значи глад. За мюсюлманите е било опасно, 
но все пак възможно, да използват един от двата кори-
дора към „техните“ територии, за да се снабдят с най-
необходимото. На пазара в Горажде обаче не само че 
цените са черноборсаджийски като по време на война 
и обсада, но за никакви пари няма да продадат брашно 
на малкото останали сърби. Чедо и Яня молят съседи 
да им напазаруват. Връща се комшията мюсюлманин 
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с брашното и моли: „Само мълчете, рекоха ми, че ще 
ме убият, ако купувам за сърбите, дето ги пазя.“

Следват два или три месеца „логор“ в центъра на 
града. Сърбите, като потенциални врагове и преда-
тели, са отведени от домовете им и концентрирани в 
жилищни сгради край полицейския участък. Когато 
ги пускат, Чедо и Яня намират къщата си ограбена. 
Имали са обаче някакви скрити пари.

По онова време бежанката Биляна не знае нищо за 
съдбата на майка си и баща си, за раняването, за кон-
цлагера.

Нито пък те знаят какво става с дъщерите им.
Забележете – това е едва първата година на войната, 

по-точно – първите шест месеца. След лагера родите-
лите ще изкарат още две пълни години в изолация и 
глад, тормоз и страх.

„Наистина са преживели благодарение на комши-
ите“, казва Биляна. Помогнал им съсед мюсюлманин, 
даже двоен съсед, в смисъл, че бил родом от село, съ-
седно на Ораховице, откъдето са Куюнджичи, и също 
като тях дошъл да търси нов живот в Горажде. Когато 
се е „запуцало“, както казват тук, мъдро се оттеглил на 
своето си.

И ето го – изневиделица – в обсадения град, при на-
шите Куюнджичи, с раница, пълна с храна. „Чух, че 
сте останали и не можах да повярвам.“

Носел и пищов – да се бранят, ама Чедо не щял да 
го вземе.

На следващата година мюсюлмани – бежанци от Ви-
шеград, се опитват да ги прогонят от дома им. Преди 
войната Вишеград – ще се споменава и по-нататък – е 
бил населяван главно от мюсюлмани; завзет и прочис-
тен е от сърбите, та как въпросните бежанци, без по-
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крив над главата, да търпят тези сърби, Куюнджичите, 
да се ширят в двуетажната си къща в мюсюлманското 
Горажде? Ситуацията е доста типична за босненската 
война – бежанците се събират на място, контролирано 
от съответното им етническо мнозинство, и тормозят 
малкото останали от „другите“. По онова време Биля-
на Куюнджич вече е настанена като бежанка в опраз-
нен апартамент във Вишеград. А за жилищната криза 
в Горажде е намерено също характерно решение – от 
близък приятел мюсюлманин, казва се Емир. Емиро-
ви роднини се настаняват в партера, Билянините ро-
дители и бабата се сместват на горния етаж – къщата 
става, така да се каже, мултиетнична и за известно вре-
ме Куюнджичи са оставени на мира.

Въпросната баба е Анджа от първата част на тази 
хроника – онази, дето бутнала в снега детето си Чедо, 
за да го спаси от немците. Босненската война е третата 
в живота ѝ – след двете световни.

През април или май 1994 г. сърбите започват оф-
анзива срещу Горажде. Пристига Емир и казва: „Тази 
вечер не можем да ви опазим, ще дойдат да ви убият. 
Имате ли къде да идете? Ще ви изпратя.“

Каза се вече, че не е било възможно да се излезе 
от града, та Билянините баща, майка и баба Анджа 
отиват при друго сръбско семейство, което живеело в 
апартамент, в жилищен блок. Емир наистина ги при-
дружава до временното им убежище, а неговите собст-
вени роднини вече били напуснали „мултиетничната“ 
къща, която е запалена същата нощ.

Видях каквото беше останало от тази къща през 2001 
година – опушени зидове и небесносини дупки про-
зорци, през които минувачът вижда само безкрайна 
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празнота, а високите селения равнодушно надничат в 
душата на минувача, ако случайно се е поспрял.

Впрочем дори такъв „имот“ може да се продаде за 
някакви пари, та бежанецът да си помогне да започне 
наново, на ново място, както са сторили и Куюнджичи, 
обаче в нашата история все още е 1994-та и животът 
им виси на косъм.

Човекът, запалил напуснатата къща и който ще на-
прави втори опит да убие майката и бащата на Биля-
на, е роднина на нашия Емир. Най-вероятно разпале-
но се е хвалил в негово присъствие какво е замислил, 
та Емир е могъл да предупреди жертвите. Обаче бан-
дитите идват и във въпросната кооперация, започват 
и тук да палят. Паника. Яня, Билянината майка, се 
прехвърля от балкон на балкон. Бащата Чедо също 
бяга, връща се да измъкне почти неподвижната баба. 
Намират спасение в полицейския участък. Като други 
сърби – който се е добрал до полицията, оцелял е на 
този етап.

Редът си е ред. Законът си е закон.
След два-три дни е договорено прекратяване на 

огъня. ЮНПРОФОР – силите за защита на ООН – съ-
бират 40-50 преживели сърби в нещо като бежански 
лагер в една сръбска къща в Горажде. Дори тук сигур-
ността е била относителна. Минава някой и стреля по 
цивилните в двора, уцелената жертва пада в ръцете на 
Чедо, който все пак ще се измъкне жив оттук, чак след 
войната ще умре от естествена смърт и ще бъде мирно 
погребан, гроб до гроб с тялото, което е спряло оня 
куршум.

Баба Анджа също ще оцелее и ще си отиде от този 
свят едва през 1997 година, след подписването на мира. 
Била е бежанка в Белград. Улиците са неспокойни от 
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първите големи и шумни демонстрации срещу Мило-
шевич. Баба Анджа гледа от прозореца дюдюкащите 
тълпи, разбира само, че „нещо пак става“, и ще каже 
на своите: „Дано Господ не ме е толкова проклел, та да 
дочакам и четвърта война.“

Яня, майката, е жива, видяхме се наскоро.

Аз пък мъча Биляна с въпроси за подпалвача и 
евентуалния убиец. Тя настоява да го оставя безиме-
нен – на толкова хора, които са помагали и спасява-
ли, не си спомня имената, този не заслужавал да бъде 
лично назован. Тъй да бъде.

Виждала го е като момиче, в Горажде. Бил син на 
чичото на Емир или нещо подобно – трудно се оп-
равям в роднинската терминология и на български; 
имал сестра близначка, която рано умряла, останал 
единствено дете. Трябва да е бил на двайсетина години 
по онова време.

Биляна не може да ми даде обяснение за вражда-
та му точно към нейните родители, за някаква лична 
мотивация. От оскъдните сведения мога само да спе-
кулирам, че е принадлежал на една изгубена младост, 
без ориентир в живота, вероятно и без достатъчно 
лично самочувствие; едно от многото момчета „на све 
три стране“, които войната е изкушила с офертата да 
се самодокажат, да се видят като мъже. 

Впрочем бил е на следствие или на съд още през 
войната, ама кой да свидетелства, къде са преките до-
казателства?

Тя не знае къде е днес подпалвачът, не е питала за 
него.

Билянините родители остават като полупленни-
ци в контролираното от мюсюлманите Горажде до 13 
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септември 1994 година, когато им идва редът за една 
от традиционните за босненската война „размени“.

Воюващите страни са разменяли цивилно населе-
ние или военнопленници, които най-често също са 
били цивилни, нехващали пушка в ръка, но оказали 
се на погрешното място в погрешното време. В „на-
шия“ случай горажданските мюсюлмани са искали 
медицинска евакуация на свои болни за Сараево – 
през сръбското обкръжение. Сърбите пък, вече зав-
зели близкото градче Копачи, което известно време 
се наричаше „Српско Горажде“, са искали да пуснат 
от техните. В типичните за босненската война усло-
вия – с непомръдващи фронтови линии, без активни 
военни действия, но с постоянен тормоз над граждан-
ското население, със също типичното посредничество 
на ЮНПРОФОР са били разменени пет-шест мюсюл-
мани за пет-шест сърби, сред които на този списък са 
били Чедо и Яня Куюнджич.

Е, тогава поне са знаели къде да идат...

* * *

Ако си спомняте, през април 1992 г., в самото нача-
ло на войната, Биляна с мъка оставя родителите си и 
отива при сестра си Александра в Сърбия. Много бър-
зо обаче им свършват парите, няма с какво да се пла-
ща сестрината студентска квартира, и тъй като нито 
има смисъл, нито е възможно да се върнат в Горажде 
– та къде, къде? – във Войводина. При роднини естест-
вено. В Лазарево, село край град Зренянин. Зренянин 
го има на картите, на 40 километра от Нови Сад или 
на 80 северно от Белград. Нищо ново във фамилната 
история – да се приютиш при близки. Но двете мла-
ди жени нямат търпението на бабата – непоносимо 
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е без работа, без собствени пари при растящата ин-
флация, прекалено зависими от роднините. Напускат 
този сравнително богат земеделски край, за да „завър-
шат“ в тясната котловина на Вишеград, на бреговете 
на Дрина, където Мехмед паша Соколович изградил 
през турските времена прочутата чуприя, описана от 
Иво Андрич, и където днес освен този наистина ве-
ликолепен мост май нищо няма, заради което да си 
струва да бъдеш на това място. Ама са имали късмет. 
Невероятен късмет.

От Лазарево Биляна върти телефони, търси рабо-
та. Обажда се на някакъв сръбски министър в Сръб-
ска Крайна – самопровъзгласила се република, обхва-
щаща територии със сръбско етническо мнозинство 
и под сръбски военен контрол в бившата югославска 
република Хърватска. Чула, че може да се намери ра-
бота във Вуковар. Вуковар е град в Източна Славония, 
Хърватска, недалеч от границата със Сърбия. В нача-
лото на последната война е пометен от сръбска арти-
лерия, „освободен“ и държан от сърбите до 1995-а, ко-
гато вследствие на прочутата операция „Олуя“ (буря) 
е пак освободен, този път от армията на Република 
Хърватска.

Другата ѝ надежда е била да намери работа и жили-
ще в Косово, Сърбия. През 2003-та, докато работех за 
кратко в Косово, попаднах в един от новите квартали, 
които режимът на Милошевич бе изградил за бежа-
нците от Сръбска Крайна. След косовския конфликт и 
бомбардировките на НАТО през 1999-а тук вече живе-
еха албански бежанци, а сърбите бяха отново избяга-
ли някъде другаде.

Тоест след напускането на Горажде нашата Биляна 
е можела повторно да стане бежанка – този път от Ву-
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ковар, Сръбска Крайна, да я пренасочат в Косово. Или 
е могла от Войводина да иде направо в Косово, а оттам 
да се наложи да напуска с торбички и вързопи, за да 
търси подслон и хуманитарна помощ някъде из Южна 
Сърбия например. Което не би било кой знае колко 
изключителна съдба сред нейните сънародници.

За Сръбска Крайна следва да се знае, че в самото 
начало на „Олуя“ мощните сръбски сили, държали 
тези територии в продължение на години, се изтеглят, 
без да изгърми пушка, със скоростта, която може да 
развие съответната бойна техника, докато цивилното 
население бяга по петите им и дава много жертви. Не 
знам точно колко хиляди от тях са заселени в Косово 
по Милошевичия план за засилване на сръбския еле-
мент в провинцията.

Обаче късмет, двете млади жени не заминали нито 
за Вуковар, нито за Косово. Обадили на Биляна, че Ви-
шеград в Босна е сигурно, сръбско място, където ще 
намериш и квартира, и работа. Решили и тръгнали 
– качили се на автобуса с по една чанта дрехи и още 
една чанта с книги, с триста дойче марки в джобовете. 
Било 28 август 1992 година – същият ден, когато сръб-
ските сили се оттеглят от покрайнините на Горажде. 
За което те не са знаели.

Нищо не знаели тогава и за майка си и баща си – чак 
месец по-късно ще получат първите несигурни нови-
ни от човек, измъкнал се от обкръжението. След още 
три месеца, на 18 януари 1993 г. – Биляна не може да 
обясни как е запомнила всичките тези военни дати, – 
успяват да се чуят благодарение на радиолюбителска 
връзка. Тогава пък родителите за първи път научават, 
че децата са живи, че са във Вишеград.

Ще мине още половин година, докато с посредни-
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чеството на Международния Червен кръст пристигне 
първото писмо от Горажде. Писано е от бащата, изця-
ло в духа „Добре сме...“, но Биляна е запомнила „до-
бре би ни дошло, ако имате някаква възможност, да 
пратите някаква храна...“

Сравнително бързо, само след месец, идва щастли-
вият случай да се изпрати колет – конвой на Червения 
кръст минава от Белград през Вишеград за Горажде. 
Научават за това „с връзки“. Намират кашон, търчат 
като луди, слагат в кашона каквото се намери, в по-
следния момент съседка донася парче сланина. Девой-
ката сръбкиня, преводач за Червения кръст, не ще да 
приеме нелегалния колет, полицай сърбин ще каже: 
„Оставете това на мен“; полицай мюсюлманин – вече 
в Горажде – ще звънне една вечер на вратата на Куюн-
джичи с пакета в ръце: „Не сте ме виждали.“

А от този момент пък има още цяла година до раз-
мяната, докато семейството се събере във Вишеград. 
Всичките живи.

През 2001 г. с Биляна работехме за една и съща меж-
дународна организация, канцеларията ни бе в същия 
този Иво-Андричев Вишеград. Проектът ни налагаше 
да се срещаме с кметовете на околните общини, та така 
– и с кмета на Пале, на който пост тогава бе Славко 
Куюнджич, нещо като чичо на Биляна. Пале е един от 
двата политически центъра на босненските сърби, но 
за разлика от Баня Лука, се смята за опора на по-твър-
дите националисти. Към това крило принадлежеше 
и господин Куюнджич, когото тогавашният Върховен 
представител на международната общност по-късно 
отстрани от длъжност, а впоследствие частично ре-
абилитира. Сръбските функционери в този край не 
винаги биваха особено любезни с представители на 
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чуждестранни организации, от които виждаха повече 
зор, отколкото помощ, но с мен – българина, бе друго. 
Пък и с негова роднина бях дошъл. Скромната дело-
ва част бе приключена набързо и успешно, започна се 
общ разговор за войната, за политиката, за народите 
на Балканите. В този контекст и в дух на пацифизъм 
казах, че в моя род, по бащина линия, аз съм първият 
от четири поколения мъже, който не е бил на война.

„На колко години сте, господин Милоев?“ – попита 
кметът. Тогава бях на четирийсет и пет. Славко Куюн-
джич се замисли за секунда-две и рече: „Ами не ви е 
късно.“

Не можах да реагирам – душата ми онемя. Формал-
но той беше прав – още се водех на военен отчет, до 
неотдавна редовно ме „викаха запас“, а поводи да се 
воюва на Балканите – дал Господ.

Обаче не, сър, казах си след срещата. Но пасаран. 
След всичко, което научих за вашата война, след като 
видях последиците – късно ми е.
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Гърбавица, границата

През април 2006 г. започнах да пиша тази книга в 
Гърбавица.

Точно десет години по-рано в същия сараевски 
квартал усетих за пръв път в живота си дъха на вой-
ната; написах първия си и последен, да даде Господ, 
„военен“ репортаж. Бях пристигнал като наблюдател 
на ОССЕ само три месеца след подписването на мира, 
според който практически цялата столица на Босна 
и Херцеговина оставаше в мюсюлмано-хърватската 
Федерация, и видях как последните сърби напускаха 
тази последна сръбска територия в града, преди нови-
те власти да я поемат на другия ден. „Никога няма да 
живея под турско“, каза ми един от бежанците. „Ще 
се върнете ли, ако има мир?“ „Ще се върна, ако има 
война.“

Сърбите си товареха багажа на камиони, сваляха 
дори стъклата от прозорците, някои палеха домовете 
си, други пък пускаха водата да шурти от хидранти-
те, но пак с разрушителна цел – всичко да се наводни, 
щом няма вече да е наше. Тогава ми се струваше, че и 
без това не е останало много от този квартал, озовал се 
на фронтовата линия практически в центъра на Сара-
ево – входове и прозорци, зейнали като черни пеще-
ри; обгорени фасади, по които дупките от куршуми и 
шрапнели бяха повече от звездите по небето. 

Преди само десет години Гърбавица ми изглежда-
ше мъртва, а днес видимите рани са почти напълно 
заличени и това е едно от добрите места за живеене 
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в столицата – с пет-шест етажни сгради, с обширни 
и зелени междублокови пространства и с характерни-
те за града минимаркети, в които има всичко за едно 
непретенциозно домакинство. Обаче обитателите са 
се сменили. Улавям се, че броя табелките със сръбски 
имена – само три или четири са в моя вход с общо 
двайсетина апартамента. Съвсем случайно е, че вре-
менно живея тук, десет години по-късно.

През 2006-а Гърбавица стана известна като название 
на филм. Режисьорката Миряна Каранович спечели 
няколко награди с разказа си за жените – жертви на 
войната.

От Гърбавица по стръмни и криволичещи улици 
стигам само за половин час почти до самите била на 
околните хълмове, където окопите на враждуващите 
армии са били разделени едва на по няколко десетки 
метра. „Почти до върха“ ще рече, докъдето има асфалт 
или видимо използван макадам, тоест няма опасност 
да уцеля бингото на някоя десетгодишна мина. С из-
качването архитектурата се променя. Сред обичайните 
дву– или триетажни къщи с потънали в цвят дворчета 
са се появили нови луксозни вили. Но на високото ги 
заменят все по-скромни домове, някои с незамазани 
следи от обстрела, появяват се и обгорели рушевини, 
асфалтът свършва. „Обновата“, спонсорирана все още 
повече от Европа и Америка, отколкото от местните 
власти, не е стигнала до тези крайни махали, където 
нагоре по стръмното бутат ръчни колички, натоваре-
ни с картофи.

Дали се радват като мен на красивата гледка? Цен-
тралната част на Сараево е източена в тясната долина 
на река Миляцка, а от двете ѝ страни къщите се кате-
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рят по хълмовете като в нашето Търново или в Родопи-
те. Шаблонният израз „градът е като на длан“ има тук 
особено военно значение. По време на обсадата сръб-
ските войски са държали планинските възвишения 
около столицата с нейното международно признато, 
доминирано от бошняци мюсюлмани правителство и 
главно мюсюлманско население. Можели са да вкар-
ват гранати и куршуми директно в кухните и спалните 
на високите блокове долу, в центъра, или снайперски 
да разстрелват пешеходци по главния булевард. Спо-
ред местни журналисти, преживели обсадата, средно 
на ден в града са падали 329 снаряда, а рекордът е от-
белязан на 22 юли 1993 г. – 3777 снаряда.

„Моят връх“ е пред очите ми, на крачки съм от 
близкоисторическата романтика на бетонния бункер 
с останки от бодлива тел и прокъсани чували с пясък 
наоколо; оттук с телеобектива хващам „моите“ про-
зорци долу в града. Но няма да изкача последните 
стотина метра, защото асфалтът е свършил. Горе са 
били сърбите, а в подножието са били окопите на Ар-
мията на БиХ, бошняшките сили, защитавали Сара-
ево. По стръмния скат се търкалят почернели стволове 
на многогодишни борове, пометени не от ураган, а от 
сръбски артилерийски огън от отсрещните баири.

Невероятно за мен, но изглежда немалко цивилни 
са останали в къщите си наоколо по време на война-
та. Не е трудно да ги разприказвам, ала не успявам да 
разбера обясненията им – къде точно са падали или 
не са падали снаряди. Къщите им, както казах, са с из-
подупчени стени.

Тук, в Сараево, както и на много други места в Босна, 
бившият фронт е станал Дейтънската междуенти-
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тетска линия, тоест административната черта между 
Република Сръбска и Федерацията на мюсюлмани и 
хървати. В коя да е от невидимо разделените „гранич-
ни“ махали местните непознати с готовност ще ми по-
кажат кое „брдо“ или „шума“ (гора) са държали „на-
шите“ и къде са били „техните“ позиции. Намирам 
за наивно и трогателно това предположение, че чуж-
денецът някак приятелски се идентифицира с тяхната 
общност и страна в конфликта. Или че поне знае къде 
точно се намира. Вече отдавна няма чекпойнтове по 
междуентитетската линия, а в тия бедни покрайнини 
на града няма и държавни обекти с гербове и знамена. 
Обаче аз се ориентирам.

По стръмната и лъкатушеща улица новите зелени 
табелки на латиница – „Охридска“, се сменят със ста-
ри, сини, на кирилица – „Гаврило Принцип“. Значи 
от федерално, „интегрирано“ Сараево, съм преми-
нал неусетно в бившето Сръбско Сараево, което по 
решение на Конституционния съд на БиХ вече се на-
рича Източно Сараево. Освен това бабата, забрадена 
с бяла кърпа, която копае с мотика малка и спретната 
като покривка нивичка, очевидно е бошнячка, а баба-
та, забрадена в черно, явно е сръбкиня. Тя ми показва 
къде минава „границата“ – няколко къщи по-надолу 
от нейната. Вероятно е в плен на илюзията, че живее 
в държавното творение Република Сръбска, за която 
кръв се е ляла.

А кой знае? Може би тя, преживялата поне две вой-
ни – една скорошна и последната световна, знае по-
добре от мен?

Напоследък, след черногорския референдум и до-
като се обсъжда бъдещият статут на Косово, тук все 
повече се говори за референдум за отделянето на бос-



77

eКниги

ненските сърби от общата държава БиХ. Черногор-
ският вот мина мирно, но бабата може би помни, че 
босненската война стана след референдум за незави-
симост – на босненските мюсюлмани и хървати, бой-
котиран от сърбите.

Границите са тук зад всеки ъгъл, писа неотдавна 
местен журналист с носталгия за югославските пас-
порти и за безграничното европейско бъдеще. Европа 
си махала границите, а ние...

Европа всъщност премества своите паспортно-зако-
нодателни предели на изток, до нови, вероятно трай-
ни поне за едно-две поколения черти, за които на този 
етап нито Европа, нито ние, балканците, знаем със си-
гурност къде точно ще минат. Междувременно не само 
в Босна и Херцеговина, а на целия полуостров чертаем 
нови граници. Правим го всекидневно, с патриотична 
страст, и поглеждаме към Запада с надежда за одобре-
ние. Само да сме си ние, само да не са „онези, другите“ 
и как ще си се оправим на изконната си наша земя!

През миналия век границите на Балканите са се 
променяли в резултат на две балкански, две световни и 
няколко по-малки войни, а вече в края на века, покрай 
разпадането на Югославия, видяхме три „официал-
ни“ войни – в Словения, Хърватска и в Босна и Херце-
говина; четири „въоръжени конфликта“ – в Косово, в 
Северна Македония и в Южна Сърбия (където дейст-
ваха съответно три албански „освободителни“ армии), 
плюс нападението на НАТО срещу Сърбия. При това 
етнически напрежения има на още много места. Стре-
меж към автономия и сецесия – като действие или 
като достатъчен потенциал – е налице в Република 
Сръбска и сред хърватите в БиХ; във Войводина в Се-
верна Сърбия; сред бошняците мюсюлмани в облас-
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тта Санджак – Южна Сърбия и Северна Черна гора; 
сред албанското малцинство в граничещия с Албания 
югоизток на Черна гора; в граничещия с Албания и 
Косово северозапад на Македония; у нас – в Пиринска 
Македония и в районите с компактно турско малцин-
ство. Историческата тенденция е ясна: на Балканите, 
чиято етническа карта е шарена като черга, съшита с 
тънки конци от дебели парцали, първо са се освобо-
дили сравнително големи държави; от тях се отделят 
нови – някои с население, по-малко от това на голе-
мите европейски градове, – но и те се оказват недоста-
тъчно етнически хомогенни и все по-малки малцин-
ства искат самостоятелност. И ако политическите им 
действия най-често са неприемливи, оплакванията им 
от неравнопоставеност обикновено са справедливи.

Докога бе, „братя“? 

Докога, Европо?
Именно на Балканите са особено видими двойните 

стандарти на Европа и Америка, които ту признават 
правото на самоопределение, ту бранят принципа за 
непромяна на границите. Европа е объркана и поради 
факта, че балканските събития внимателно се следят 
от баските в Испания до руснаците в Приднепрови-
ето, Молдова. Но за политиката на Запада ще пиша 
отделно; проблемът си е първо наш, на разединените 
балкански щати.

Връщам ви на „границата“ на моята сръбска баба, 
в покрайнините на Сараево, където можем да забе-
лежим само, че границата е невидима – бедността е 
еднаква и в сръбските, и в бошняшките махали наоко-
ло. Разбити пътища, неизмазани къщи, вехти автомо-
били, миниатюрни овощни и зеленчукови градинки 
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на такива стръмни места, където на никой равнинец 
няма да му дойде наум да размаха мотика.

Еднакво е унинието – няма страст или гордост в 
обясненията на гидовете ми за това, кое са държали 
„нашите“ и кое – „ония“. 

„Ей тук всичко беше гора, а там – овощни гради-
ни.“ „Кой ги изсече?“ „Снарядите... Ей тук танковете 
разбиха пътя, там армията беше обещала да заравни 
окопите, за къщите щяха да помагат, ама...“

И на моето стандартно, примиренческо „Биче бо-
лье“ отвръщат: „Нищо няма да се оправи, докато тия 
са на власт.“ „Тия“ навсякъде са „нашите“, за които 
гласуваме.

Лобното място край Враца

Спускам се „у дома“, в Гърбавица, по склона на съ-
седния баир. Тук е вече градският квартал Враца, а на 
билото му има голям възпоминателен парк за жерт-
вите от Втората световна война. Каменното укрепле-
ние на върха е било австро-унгарска казарма, по-късно 
– щабквартира на хитлеристите; казаха ми, че в двора 
са разстрелвали сараевски евреи.

Мястото е запуснато, осеяно с отпадъци – характер-
ната среда на една проточила се в безвремието и без-
паричието „реновация“. Малко по-долу, около вечно 
угасналия вечен огън, се питам каква сила – юношеска, 
безработна, безпаметна – е могла да разхвърли толкова 
тежки гранитни блокове. Издялани от камък, трудно 
четливи цитати от Тито са доминирани от цветни гра-
фити – „Ахмед“, „Санела“, „Дарко“, „SEX“. Наоколо 
е прекрасен парк, зеленината изглежда поддържана, 
но нито една пейка не е оцеляла и липсват всички ме-
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тални решетки от отводнителните шахти. През парка 
стъпаловидно се редят десетки паметни плочи с десет-
ки или стотици имена на всяка от тях – били около 
шест хиляди. Няма кой да ми каже – тук и по-късно, в 
града – дали това са партизани или цивилни жертви. 
Имената са бошняшки, сръбски, хърватски, има много 
евреи. Всички са били погубени през 40-те години – 
при хитлеристката окупация и усташкия режим; до-
колкото забелязвам, никой не е бил на повече от 40-50 
години, а при избиването на цивилни няма причина 
старците да са били пощадени...

Няма кой да ми обясни. Учудва ме това незнаене и 
пренебрегване на историята, особено за страна, коя-
то толкова кърваво и славно е спечелила Втората све-
товна война. Общите жертви и слава като да са ничии 
днес; само за Девети май някой бе поочистил наоко-
ло и оставил цветя на Враца. Телевизията показа от 
няколко града в Босна рехави митинги на беловласи 
антифашисти. Интелектуалци протестират във вест-
ниците срещу занемаряването на вечния огън в цен-
търа на Сараево (където властите опитаха да преиме-
нуват „Титова“ улица на „Алия Изетбегович“) или 
срещу оскверняването на антифашисткия комплекс 
край Мостар. Новите паметници на новите жертви от 
последната война засенчват миналото. Може да няма 
пари за вдовиците на загиналите войници и цивилни, 
за децата без бащи и за старците без синове, но доста 
се харчи за мемориални гробища с гранитни плочи с 
национални и верски символи и с актуално патрио-
тично значение. 

Покрай няколко такива обекта от мрамор, с нови 
паметни плочи, със или без полумесец и звезда мина-
вам при моите разходки по хълмовете край Гърбавица 
и Враца. След моите питания какво точно се е случило 
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на това място, намериха ми в интернет статия на мес-
тен журналист, от която цитирам няколко реда. 

„Враца днес изглежда ужасно: като ничия земя 
между два ентитета е бившият мемориален парк, къ-
дето играят деца – главно бежанци от Източна Босна. 
Шофирайки по границата на кантона, несигурни в 
кой ентитет е комплексът, запитахме момче, което 
се забавляваше, хвърляйки камъни в амбразурите на 
крепостта: „Малкия, този паметник наш ли е?“ „Не е 
– отговори скорострелно десетинагодишният хлапак, 
– Титов е.“

Та нямаше смисъл и аз да питам юношите и де-
войките, които се разхождаха по алеите на парка или 
се целуваха в крепостта. Гледам празното око на „ве-
чния огън“, шарените графити и ми се ще да кажа на 
Ахмед, Санела и Дарко, че който прави SEX с истори-
ята („зайебава“ би бил адекватният и почти книжовен 
израз на местните езици), рискува тя да му го върне 
– неочаквано, както си я загърбил непредпазливо.
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Черепи и кости на първа страница

Забравянето (ненаучаването) на историята започва 
на индивидуално ниво. 

Често се сърдя на моите босненци, че нищо, ама 
като че ли нищо не са научили от войната. Най-оче-
видният пример е, че за цяло десетилетие от началото 
на мира и след четири или пет тура на общи избори 
на власт в държавата им бе все същата коалиция от 
трите основни националистически партии, управля-
вали и в навечерието на конфликта и повели народи-
те си един срещу друг. А на 11-ата година спечелиха 
някакви уж по-модерни или поне по-малко изхабени 
политици, победиха обаче с познатата реторика, сее-
ща недоверие, страх и омраза – старият националис-
тически вълк с нова, повчесана козина.

Добре де, гласуването е май по-скоро въпрос на ко-
лективно поведение.

Но няма прошка, смирение. „На всичките три стра-
ни“, както се казва тук, са се вторачили в собствените 
жертви и в чуждите грехове. В обикновен разговор на 
кафе или в затлачения обществен дебат за миналото 
еднакво ме дразни стереотипът: „Да, бе, ние може би 
туй-онуй, ама онези, другите, пък да знаете...“ Както 
когато в едно семейство се карат, критикуваната стра-
на винаги ще се защити: „Ами ти? Помниш ли, като 
ти...“

Е, и тук има политика и манипулация на колектив-
ното съзнание. Трудно е за българина да си представи 
мътния информационен поток за последната война в 
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днешна Босна и Херцеговина. Новините по телевизи-
ята са безкрайни хроники на съдебни процеси срещу 
военнопрестъпници, разкопки на масови гробници, 
дженази и литургии за жертвите. Кадрови въпроси се 
решават чрез компромати в медиите за мрачно воен-
но минало. Вече десетилетие вестниците се пълнят със 
снимки на черепи и кости в едър план.

Разбира се, историята трябва да се прочете до по-
следния ред, преди да се обърне страницата. Бедата 
е, че въпросният поток от новини и коментари „на 
всичките три страни“ е тенденциозно подбран според 
това с коя етно-политическа група е свързана дадена 
медия. Така въпреки стандартната, модерна подправ-
ка-добавка от „балансираност“ читателят получава 
главно „нашата си истина“. 

Ще каже някой – десет години са малко. Хем са мал-
ко за истинско, дълбоко помирение, хем са много, за-
щото вече се забравя. Парадокс. 

Забравя се въпреки или благодарение на агресивна-
та и спекулативна медийна политика към трагедиите 
и престъпленията от миналото. Цинизмът е вероятно 
неизбежна зараза за чужденеца, работил толкова го-
дини в следвоенна Босна, но често си мисля, че с чере-
пите се прекалява. Огромната част от стотиците или 
хиляди масови гробници, пръснати из цялата страна, 
са известни от много години, сравнително малко са 
откриваните нови. Обаче се копаят една по една – па-
рите не стигат, хората не стигат... И тв репортажите 
нямат край – гробницата се отваря – намерени са пет 
тела, коментар; ден по-късно – намерени са още десет 
тела, коментар; после – посмъртните останки са иден-
тифицирани; нов репортаж – посмъртните останки 
са погребани, отслужена е служба, държани са речи, 
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нашите политици присъствали, техните не дошли; го-
дина по-късно е годишнината на събитието – на убий-
ството или на погребението... 

Ако приемем разпространеното мнение, че в бос-
ненския конфликт една от страните най-много е стра-
дала, а друга е най-виновна, мога да си представя по-
следиците от медийната некрофилия. При изпатила-
та страна – презасищане, вместо състрадание; мъчени-
чески комплекс и втвърдяване на колективния образ 
на другите като примитивни и жестоки престъпници. 
За „виновните“ – задълбочаване на несправедливото 
чувство за колективна отговорност. Така е, като учим 
история от телевизията.

Струва ми се, че забравянето/ненаучаването стават 
пред очите ми. Уморени до смърт от пропаганда, от 
пропаднали обещания и проточили се реформи, кои-
то все те удрят по джоба, босненците са все по-загри-
жени за всекидневието. С близката история активно 
се занимават няколко категории. Политици, неправи-
телствени организации, журналисти – на които това 
им е работата. Вероятно тънък слой истински инте-
лектуалци, чиито изследвания стигат до вероятно тъ-
нък слой читатели. И най-засегнатите – сдруженията 
на „борци“, на военноинвалиди или военнопленни-
ци, но на първо място – майките, чиито синове или 
близки все още се водят безследно изчезнали. Те ис-
кат да погребат идентифицирани кости и искат исти-
ната. Истината си. Тези, засегнатите категории, са и 
най-маргинализираните в днешна Босна – макар да са 
абонирани за вниманието на медиите, когато излязат 
на поредния уличен протест, обществото като че ли е 
уморено от тях. Протестите са рутина и стават все по-
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слаби новини. Животът продължава – покрай лозун-
гите, подписките, черните забрадки.

Едва ли има нещо нелогично, неморално или изне-
надващо за българския читател във факта, че средният 
гражданин в Босна все по-малко се интересува от пуб-
личното говорене и е все по-съсредоточен върху все-
кидневието си. Трудно е – с безработицата, със смет-
ките за парното, тока и с таксите за университета, със 
здравното осигуряване и с вечно недоплатените пен-
сии. Познато. 

И все пак... Някак си бих очаквал от хора, преживе-
ли война, обсади, глад, загубили дом или близки или 
имали невероятния късмет да преминат през всичко 
това без голяма загуба, бих очаквал от тях да гледат на 
живота другояче – сега, във всекидневието. По-фило-
софски? По-християнски? Или въобще – по тяхната си 
религия – по-духовно? По-смирено може би. С благо-
дарност към живота, който е. Да, бих очаквал от хора, 
принудени като бежанци да започнат от нула, на чуж-
до място, чувство за благодарност за покрива над гла-
вата, за вечерята на масата и за туй, че най-близките 
им са около масата. Пък другото – каквото има, има.

Повече скромност.

Обаче всекидневието на преживелите войната е 
банално като публичното говорене на лидерите им; 
отношението към живота на масовия под-среден към-
беден слой е също толкова еснафско и недуховно като 
в моята невоювала страна. Нищо не са научили.

Госпожица Юлия разбра за какво става дума

Когато писах първата си книга за Босна и за вой-
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ната, се възхищавах от способността на босненците 
бързо да превъзмогнат травмите и да се върнат към 
някакъв що-годе нормален живот.

Днес повече се дразня от забравянето. 
Оттогава – беше 1997-а, си спомням заразяващо-

то, колективно, необичайно за българина веселие в 
един от най-големите ресторанти в град Зеница, кой-
то всъщност е в рамките на един от най-големите в 
БиХ затворнически комплекси. Онзи ден бе започнал 
лошо, но завършил що-годе добре – бяхме се отърва-
ли на тънко, само с псувни и охлузвания, от възможна 
по-сериозна беда, та и ние, от ОССЕ-то имахме повод 
да празнуваме. Докато сервитьори, излежаващи при-
съди, ни сервираха храната, приготвена от готвачи – 
затворници, свободният ресторант пиеше и пееше, а 
погледът на моя тогавашен колега и приятел Даг от 
Норвегия, който по-късно кръсти с името Зеница за-
ченатата си в Зеница от норвежка майка дъщеричка, 
бе залепнал за едно местно момиче, което танцуваше 
соло между масите. Туй девойче и на мен ми е пред 
очите, носеше се из опушеното помещение с някакви 
летящи подскоци като че ли часове наред, без умора 
и без памет. Когато сетне по идея на иначе боязливия, 
но подпийнал Даг и с моето алкохолно славяноезич-
но посредничество я поканихме на нашата маса, на-
учихме, че е загубила съпруг и двама братя на моста 
между Зеница и Жепче, на бившата фронтова линия, 
която ние минавахме служебно почти всеки ден. 

Или трима братя, да ме прости Господ, не помня, 
но имаше деца, останали си нейни, гледала си ги сама. 
Възхитени от нейната жизненост и ресторантска плас-
тика, говорехме си с Даг, че танцува между масите 
като пеперуда.
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Волята за живот на пеперудата е достойна за ува-
жение.

(Мина време, прочетох текстове от някогашни и 
скорошни наши автори, забелязали разликата между 
лекомисленото, кафански-весело и авантюристично 
отношение към живота на сърбина или босненеца – 
от гледната точка поне на вечно загрижения, подозри-
телен, пресметлив до стотинка и мрачен дори във ве-
селбата си българин. Туй – като уговорка, че си давам 
сметка за съществуващи клишета и че се опитвам да 
размислям извън тях.)

Знам семейството на мои близки приятели, все об-
разовани, градски хора – измъкнали се от войната до 
един живи и здрави. Вече на трети адрес като бежа-
нци, но успели да продадат останките и парцела на 
родната къща; купили на новото място апартамент, 
после втори апартамент; с два автомобила са – един 
скромен и един доста луксозен; с някакъв собствен 
бизнес; с три внучета... Та в това семейство се говори 
най-често за нямането – на пари за третия крайно не-
обходим апартамент, на пари за мебелировката му, на 
пари... 

Споменатата в заглавието Юлия бе от Украйна или 
Молдова, или може би от Белорусия – не помня, но 
твърдеше убедително, че е половин българка и има-
ше проблем с човешките си права в Босна и Херцего-
вина. 

Много млада, не особено образована и поради ес-
теството на неофициалния си бизнес – незапозната 
с политиката на Балканите, заразпитва ме с искрено 
любопитство за войната. В паузата преди официално-
то ѝ „интервю“ с властите опитах да съчиня на неуп-
ражнявания си руски език някакво опростено резюме, 
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как са се били три народа с три религии, които иначе 
дълго са живели заедно тук, и не помня какво още. То-
гава единствено ясно ми бе, че аз самият все още не 
разбирам сложността на босненския конфликт, но 
госпожица Юлия награди обърканите ми приказки 
с една въздишка и с репликата: „Защо на хората все 
нещо не им стига?“ 

Това необразовано полудете от някаква дълбока 
СССР-провинция ми даде най-краткото, точно и чо-
вешко обяснение за причината на всички конфликти.

Ето това не са научили хората тук.
Какво още, колко още им трябва? Не го разбират и 

у нас, но в Босна са имали шанса на един много скъп 
урок. И нищо.

А, Юлия... Приятно бях изненадан, когато отделът 
за човешки права на международната полиция взе 
случая с полубългарката сериозно. Със спонсорството 
на международната общност Юлия бе любезно екс-
пулсирана за родината си, получи и немалка финансо-
ва помощ – всички бе убедила, че започва нов живот. 
Телефонира веднъж само, за да пита дали не може да 
получи още пари...
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Тета Люба

Когато съм в Босна, поне веднъж в годината си из-
мислям някакъв път до Зеница, за да видя тета Люба, 
първата ми хазяйка от първата ми международна ми-
сия – беше през 1996 година. 

Тета Люба е на 80, повечето време е сама. Зеница 
е град в централна Босна, бивш мощен металургичен 
център, напуснат още в началото на босненската вой-
на от повечето сърби и от много хървати. Тета Люба е 
хърватка, покойният ѝ съпруг Никола бе сърбин. По-
чина малко след моя баща.

Днес Зеница културно и демографски е главно мю-
сюлмански град. Тук е била главната база на покрити-
те с мрачна слава муджахедини.

Винаги нося на тета Люба кафе и сладкиши – бал-
канска традиция.

При всяко посещение, покрай или дори преди 
новините от моето семейство в София и от нейното 
разпиляно семейство, тета Люба ме залива с едни и 
същи оплаквания. Болестите (виене на свят), никакви-
те пенсии, токът пак ще поскъпва, „тия“.... (политици-
те), съседът (вечно нещо достроява, до самата ограда 
е стигнала къщата му ресторант – пият, пеят, бият се 
нощем), другите съседи, невъзпитаните деца, които 
не знаят „Добър ден“ да кажат, дъщерята постоянно 
пътува служебно, така е днес – пари трябват, ама тя 
не смогва сама нищо, оградата се наклонила, печката 
изгоряла... А едно време...
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Тета Люба, все пак си на осемдесет, всекиму да даде 
Господ на тия години да може да ходи, да работи по 
малко; я – градинката ти е като винаги подредена като 
за конкурс, я какъв ред и чистота в къщата ти – май 
скоро сте боядисвали?

Ами! Миналата година...

Ще се опитам да обясня защо нейната мъка е все 
пак различна от тази на бедните, самотни пенсионери 
в България. Имам угризения, че точно старата и оби-
чана тета Люба ще използвам за пример за онова, ко-
ето ме разочарова у босненците – липсата на някаква 
по-мъдра следвоенна „философия“ за живота. 

Ровя в утайката на баналното.

Съдбата ѝ е типична за много семейства в Босна. 
Тежка, а светла младост – след края на Втората световна 
война с трудови акции се строи Югославия. Пристига 
със съпруга си в никаквото полуградче Зеница, което 
бързо расте като истински индустриален град. Дигат 
се нови къщи – една до друга са нейната и на сестра ѝ 
Вида, раждат се деца. Празници всякакви – Васкръс, 
Ускръс, байрами – никой не се интересува много от вя-
рата на съседа; софри и „дружене“ на големия род и с 
комшиите – особено на Първи май.

Отникъде идва още една война. Вида и синът ѝ Да-
мир се изнасят в Сплит, Хърватска – Дамир не ще в 
никоя от трите босненски армии да се бие. Дъщерята 
на Люба, Желка, както си прави „постдипломската“ 
в Англия, там си остава. Идват муджахедините и са-
моволно се нанасят в празната съседна къща на Вида, 
тормозят старите вече Люба и Никола, уж търсят зла-
то, уж търсят пищови. Комшии мюсюлмани помагат 
– натрапниците са изгонени, имотът е запазен. Години 
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война – двамата са по-ниски от тревата. Уплашени, от-
къснати от близките.

Три месеца след Дейтън във Видината къща се на-
станява под наем „моята“ първа мисия. Кафета с дебе-
ла утайка, червено вино от Пелешац и дълги, сладки 
приказки на славяно-балкански с Люба и Никола. Те 
шушнат против „ония“, аз уча местния език и мест-
ната история. За пръв път от четири години Никола 
разговаря с роднините си в Добой – по служебния са-
телит, телефонните връзки със сръбската част на Босна 
са прекъснати отдавна.

После с белия джип с черен регистрационен номер 
безстрашно отиваме на първо посещение – Добой е 
само на час път от Зеница, но е бил завзет или освобо-
ден от други, според гледната точка. 

Никола умря година след края на войната – позна-
вах от своя баща диагнозата за това светкавично смаля-
ване и обезсилване. Бог да го прости, тета Люба, „хвала 
Богу“, не се залежа с болката, не се мъчи дълго. 

Ама толкова съм сама...
Дъщерята Желка се развежда в Англия и се връща 

при майка си. Отказват да я върнат на работа в Сара-
евския университет – сама е прекъснала договора си, 
като не се е върнала навреме. А на четири очи, бивш 
колега, бошняк, ще ѝ каже: името и фамилията са ти 
неподходящи, иди в ХДЗ (основната хърватска пар-
тия), те ще ти намерят работа. 

Синът Дамир си остава в Сплит – семейство има да 
храни, няма за него работа в Зеница, дори за Божич не 
си идва. Гледам снимки в кухнята на тета Люба – две 
хубави внучки от Дамир – едната следва, другата кан-
дидатства – и двете в Загреб, далече. Сестрата Вида из-
губва дъщеря си след дълго и скъпо боледуване, връ-
ща се в Зеница, в съседната къща, където някога живях 
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и работих за първата си мисия. С внук на 28 – никога 
не е работил нищо. Вида и Люба не си говорят много 
– „нервна е след всичко това“.

Дъщерята Желка си намира работа – за междуна-
родна организация. Добри пари, но много се пътува 
и идва при майка си само в събота и неделя. Ама така 
е – и тя гони стаж за пенсия, а мойта пенсия, щом я 
получа, първо плащам тока и парното, щото парите 
се харчат... Без нея съм за никъде, ето, печката изго-
ря, Желка купи нова, а има да обзавежда апартамент, 
изхвърлиха я от университета, а тя какво – да се върне 
през войната в мюсюлманско Сараево...

Тета Люба, да благодарим на Господ, всички сте се 
измъкнали живи и здрави. („Хвала Богу, сачували сте 
главе“, казвам на местния език.)

Тета Люба занемява, виждам как зениците ѝ се раз-
ширяват за миг. „Да, хвала Богу...“

Като че ли съм я изненадал с репликата си. Тя не 
разсъждава по този начин – запазихме главите си, къ-
щите си; умрелите умряха после, сред грижи; млади-
те се разпиляха, но са добре.

Колко търпелива беше моята майка в дългите ми 
отсъствия-мисии. И тя, и баща ми си отидоха в мое 
отсъствие.

Тета Люба не ме слуша. За нея отминалата война и 
днешният мир са едно продължаващо нищо, безвре-
мие. А едно време....

Допивам кафето си с неизбежната при тета Люба 
глътка хърватски коняк (казват му щок) и ми светва. 
Внезапно. Тета Люба не страда толкова от самотата, 
болестите, несигурността, загубите, смъртите. Тя стра-
да по едно конкретно, нейно време, когато е била е 
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млада, когато трудът е бил тежък, но на Първи май 
всички са били на софрата в големия двор, и всичко 
това – усилията и празниците – е било изгубеният 
днес смисъл на нейния живот.

Голямата носталгия, наречена бивша Югославия. 
Ще напиша за това след малко.

Сиви лица на големия митинг

На големия митинг на „Атака“ на 3 март 2006 годи-
на в София успях да се промуша сред привърженици 
и фоторепортери на стъпалата на „Александър Нев-
ски“ и да гледам лица и муцуни сред морето от отча-
яни трибагреници. Гледах близките редове, използвах 
мощния зуум на камерата си, снимах и зумирах после 
у дома, на компютъра. Все пак – главно пенсионери. 
Пасивни. Няколко екзалтирани патки в менопауза. 
Младежи – повечето с не особено интелигентни физи-
ономии. Тук-таме истинска, автентична злоба, малки 
дози неподправена емоция – тук-таме, въпреки геро-
ичните акорди на Вагнер. Не чак толкова зле облече-
ни, не в крайна бедност. Един дебел поп, с мазно са-
модоволно изражение – като исторически артефакт. 
Артефакт ли написах? 

Речта на Фюрера беше слаба, банална, сценичното 
му поведение – вторично, заимствано от архивни ка-
дри. Липсва му огънче.

Все пак най-добрата част от наблюдението беше, 
когато малко преди края седнахме с цитираните вече 
Атонина и Таня на бира на края на площада. Покрай 
стъклените витрини участниците се изтегляха към ав-
тобусите – сиви, уморени лица. Нямаше екзалтация 
като след победен футболен мач и няколкочасово вол-
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но кряскане. Нямаше огънче. Сякаш ми казваха: „Абе, 
дойдохме, видяхме ги и тия, ама...“

И тогава ми светна. Или беше по-късно? Нямаше го 
„пиянството на един народ“. По-скоро бе разходка до 
столицата за разкарване на проточилия се махмурлук 
на „прехода“. Глътка чист български въздух на главния 
български площад.

Обяснявал съм неведнъж на маса, въз основа на 
личния си опит и от прочетеното, че бедността е „ку-
чешкият резервоар“ на крайния национализъм и на 
всякакви радикализми – както е с модерния ислямски 
екстремизъм. Тогава, на „Св. Александър Невски“, и 
по-късно, при тета Люба в Зеница, си дообясних, че не 
става дума за бедността в смисъла на хляба, пенсията, 
преживяването, а за унизеното човешко достойнство.

За по-младите е очевидна липсата на перспектива 
– напред. За възрастните – перспективата назад, обез-
смисленият живот. Или заради отнетото и невърнато-
то от комунизма, или заради обидата от прехода; мно-
го често – и двете наведнъж.

При цялото ми съчувствие към тези категории умо-
рени аутсайдери не забравям да си подчертавам, че те 
са достатъчно много, достатъчно тъжни и объркани да 
ми изберат президент. Или поне вицето. Да забавят 
моето и на сина ми развитие с няколко години, може 
би с доста години. 

Но пасаран, и моите години не са много – Бог знае. 
Младите да се напънат да учат и бачкат. На старите ще 
носим кафе и сладкиши, ще си бъбрим, ще слушаме. 

Така разбирам – колко бавно разбирам! – че тета 
Люба е загубила съдържанието на цял живот, наречен 
Югославия. Чистотата и уютът в нейния дом, които 
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винаги са ми действали като лек в моето прекалено 
нервозно гастарбайтерско всекидневие, сега ми напом-
нят за последните усилия на моята майка да поддър-
жа чистота и ред в скромното си жилище в Западен 
парк, София. Мирисът на миналото изветрява, аз съм 
тук да слушам спомените за доскорошните скромни 
радости. Скромност, скромност ни трябва.

Всеки път, като пристигам в Зеница, на улица „Зма-
евачка“, първо поглеждам над оградата градинката – 
чиста и подредена като за конкурс, значи тета Люба е 
жива, добре е. 
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Носталгия по Югославия 

Защо се разпадна федерацията, в която толкова 
мостове бяха наричани „Братство и единство“, а на-
ционализмът бе криминално преследван? Всичко из-
глеждаше толкова наред. В сравнение с други социа-
листически страни югосляваните имаха много повече 
свободи – можеха спокойно да ходят на църква или в 
джамията (е, не ако гониш партийна кариера); имаха 
паспорти за цял свят, създадоха невероятна традиция 
на гарстарбайтерството и внасяха доход в семействата 
и в родината си; нямало е колективизация по сталин-
ски модел, а частната инициатива е била толерирана 
дълго преди нашия прословут Указ 56. Тук се цити-
рат данни на университета в Торонто, че през 1980 г., 
когато Тито умира, югославяните са имали 36 % от 
американския жизнен стандарт. Най-сетне – още една 
причина да им завиждахме – те имаха достъп до за-
падната култура във времената, когато покойният ми 
брат тайно носеше у дома грамофонна плоча на „Бело 
дугме“ с провокативна корица (женско дупе в къси 
джинси с бяло копче – невиждана работа!)...

Защо изчезна раят на тета Люба и на много други 
босненци носталгичари, членуващи или нечленуващи 
в днешните сдружения, посветени на Тито? Те отказ-
ват да признаят, че трябва да е имало нещо дълбоко 
порочно в системата, та братството и единството да 
рухнат толкова бързо след смъртта на Вожда. 

През 1999-а, когато завършвах „Салата от глухарче-
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та“, нямах куража да отговоря на този въпрос. Сега ще 
опитам, схематично макар.

Първо се набиват на очи драстичните разлики в 
икономическото развитие на богатите републики – 
Словения и Хърватска, спрямо най-бедните – Босна и 
Македония. Не случайно Словения и Хърватска първи 
заявиха и извоюваха независимостта си.

Разликите се репродуцират и на местно ниво, общ-
ност. След края на войната босненски хървати ми 
обясняваха, че те – културни, организирани и работ-
ливи, нямат интерес да делят приходите си с мърляви-
те, мързеливи и с висок наталитет бошняци.

Което, за съжаление, ни подсеща за теорията за 
конфликта на цивилизациите, а който е готов да я от-
хвърли от раз, нека пресече границата на река Сава, за 
да види и помирише разликата между подредената, 
спретната Хърватска – част от някогашната католиче-
ска Австро-Унгарска империя – и недоразтребената 
Босна и Херцеговина, останала за векове под властта 
на султана. Писал съм по-нататък още за въпросните 
разлики, тук твърдя простичко, но надявам се – пра-
вдиво, че славянските народи в държавата на Хабсбур-
гите наистина са се научили на труд, ред и дисципли-
на. Докато в Османската империя босанци, сърби и 
българи са усвоили най-вече принципа „полако“, то-
ест без бързане, има време, който си изпие кафето за 
по-малко от 40 минути, е нервен (Иван Хаджийски), а 
който си плаща данъците, е будала.

Комунизмът, разбира се, нанесе допълнителни 
щети върху манталитета на балканеца, душеше ини-
циативата, награждаваше готованството.

Докато Желязната завеса ни пазеше завет от вятъра 
на промените, малцина на Балканите си даваха сметка, 
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че по същия начин, както Германската демократична 
република бе подпомагана от СССР, за да лъщи като 
социалистическа витрина към Запада, относителното 
благоденствие на Югославия е било спонсорирано от 
Запада като реклама на един по-либерален вид соци-
ализъм, извън орбитата на Москва. Пробуждането бе 
тежко като махмурлук. Оказа се, че – подобно на Бъл-
гария – цената на югославското благоденствие са били 
милиарди външен дълг. Видя се, че индустриалните 
гиганти, изграждани за гарантирани големи вътреш-
ни пазари – голяма Югославия или братския СИВ съ-
ответно – са неприспособяеми към променените ус-
ловия. Разпадането на федерацията бе предшествано 
от икономическа криза, хиперинфлация, рухване на 
банковия сектор.

На всичко отгоре с края на Студената война Юго-
славия загуби политическото си значение за Запада 
като лидер в Общността на необвързаните държави, 
опонент на СССР, СИВ и Варшавския договор. Дори 
обратно, Югославия, по-точно Сърбия, се оказа един-
ствената значима политическа, икономическа и воен-
на сила в Европа, ориентирана повече към Русия, от-
колкото към Запада. Това окончателно обрече федера-
цията, в която сърбите имаха водеща роля, обрече на 
по-нататъшен разпад и самата Сърбия, но за това ще 
поразсъждавам по-нататък.

След смъртта на Тито и още преди падането на 
Завесата, става ясно, че режимът не е успял да реши 
националния въпрос, че борбата с национализма е 
могла само задълго да потисне наслоени от векове на-
прежения. Могло ли е да бъде иначе? Имал ли е кому-
низмът като идеология – отделно от икономическата 
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си несъстоятелност – изобщо шанс да запази многона-
ционалната държава? Та нали всичките ми събеседни-
ци – югоносталгичари, са ми дали толкова примери, 
че братството и единството не са били пълна фикция 
– поне на нивото на малките общности, във всекидне-
вието, в комшулука, в многото смесени бракове. Въз-
можно ли е да се отдели идеологията от практиката, 
от структурите, които е създала? Несърбите настояват, 
че Тито (който впрочем е бил хърват) е създал феде-
рация, доминирана от сърбите. Сърбите отричат, че 
несърбите са били меко дискриминирани по отноше-
ние на ръководни постове в икономиката и особено 
в армията и полицията. Но това обвинение навярно 
е справедливо, ако съдим по ролята на Югославска-
та народна армия във войните в Хърватска и в Босна. 
Трябва да е имало системни причини, та ислямският 
национализъм на Алия Изетбегович толкова бързо да 
добие широка подкрепа.

Сигурно е поне, че комунизмът не е бил имуни-
зиран срещу национализма. Слободан Милошевич 
изгражда стремителната си кариера в партията и в 
държавата благодарение на конфликта с етническите 
албанци в Косово. Но не е само той. В условията на 
кризата от края на осемдесетте и началото на деветде-
сетте години много членове и ръководители на Съюза 
на югославските комунисти се преориентират и стават 
пламенни националисти. „Вождът на всички хървати“ 
Франьо Туджман е другият най-познат пример. Пър-
вият президент на независима Словения Милан Кучан 
е бивш военен разузнавач, партиен чиновник, пре-
карал години по върховете на СЮК – един от онези, 
усетили навреме, че националните чувства могат да се 
използват за политическа кариера. Списъкът може да 
бъде продължен – Киро Глигоров, Момир Булатович... 
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Но как да не спомена друг виден черногорец – Мило 
Джуканович, партиен и държавен функционер, коа-
лиционен партньор на Милошевич почти до края на 
управлението му, „извинил се“ за грешките от мина-
лото и развял байрака на независимостта.

Впрочем Милошевич е вярвал до последно, че ще 
успее да манипулира Съюза на югославските комуни-
сти, за да циментира властта си в цялата държава. Но 
на извънреден конгрес през 1989-90 г. словенците на-
пускат СЮК и краят на федерацията става близък и 
видим. На първите многопартийни избори през 1990 
година във всички югославски републики побеждават 
партии с националистическа ориентация, включващи 
много пребоядисали се комунисти.

Всъщност Тито е имал късмет – личен и историче-
ски, – че си е отишъл навреме. Когато икономическата 
криза е в зародиш, загниването на номенклутарата е 
в напреднал стадий, а национализмите все още само 
тлеят. Разминало му се е едно голямо разочарование, 
а народите ще свързват името му с най-добрия период 
на една голяма и силна държава. Сгромолясването ѝ 
бе неизбежно, но то не стана без едно рамо от Запада. 
А войните въобще не бяха неизбежни.
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Световният заговор  
срещу небесния народ

Вероятно като много български читатели съм се 
питал неведнъж защо при скорошните югославски 
конфликти – а доста ги видяхме на телевизорите си 
– Западът тъй последователно заемаше позиция про-
тив сърбите. Или – поне според масовите нагласи – в 
полза на мюсюлманския фактор, в ущърб на право-
славното славянство.

Така ли бе наистина? Кои действия на международ-
ната общност захранваха тази разпространена у нас 
представа, а сред съседите ни – популярния мит за 
„белосветския антисръбски заговор“?

В процеса на разпадането на Югославия Европа (и 
ние, барабар Петко с мъжете, че и преди тях) не без 
колебания, но комай все пак прибързано призна не-
зависимостта на Словения, Хърватска, Босна и Херце-
говина – вероятно противно на принципа, че и най-
лошият мир (разбирай – много години преговори) е 
по-добър от най-добрата война. Косовският конфликт 
бе класически CNN-изиран, НАТО бомбардира наред 
военни и цивилни сръбски цели. През 2006 г. след без-
успешните официални разговори за крайния статут 
на провинцията доста вероятно изглежда да бъде на-
граден въоръженият бунт на албанските сепаратисти 
с пълна или почти пълна независимост – въпреки во-
лята на Белград и на местните сърби.

Много по-балансирана и адекватна бе междуна-
родната намеса в македонския конфликт от 2000 г., 
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но и тук поне от определена гледна точка широката, 
вероятно справедлива и необходима автономия на 
македонските албанци, наложена от Запада, може да 
се види като успех на нахлуването на албански „осво-
бодителни“ въоръжени единици от Косово. В Черна 
гора вече забелязахме една еволюция на позициите 
към повече трезвост и умереност, но все пак осезаеми 
бяха симпатиите към идеята за независимост на мал-
ката република; референдумът бе забавен, но все пак 
бе позволен и признат – за разлика от идеята за рефе-
рендум за независимост на босненските сърби. Двата 
въпроса въобще не били свързани според дипломати-
те на Великите сили, кроящи новата политическа кар-
та на Балканите.

Най-сетне, видели сме всички по сателитните теле-
визии и от преводни статии в печата, че в преоблада-
ващата си част световните медии даваха, поне доскоро, 
една черно-бяла картина на конфликтите – с агресори 
и с борци за самоопределение; тоест кръвожадните 
сърби и безпомощните им жертви мюсюлмани. До-
кументални или игрални филми, спонсорирани или 
продуцирани на Запад, показват сърбите като при-
митивни брадати муцуни, чиято духовност се свежда 
до трицветния им флаг с орли и клюнове, до автомата 
„Калашников“ и до ракията, която се пие от шише и с 
мезе от турбофолк.

Образът на врага.
Бий го до дупка.

Една неподбираща медийна машина сатанизираше 
Милошевич ведно със съгражданите му, а системно 
пренебрегваше белградската опозиция – не официал-
ната или кафанско-битова опозиция, а онази на нор-
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малните хора, които имаха храбростта да протестират 
още когато милошевци и шешелевци не бяха изгуби-
ли нито една война. Впрочем твърди се „зад кадър“, 
че по-късно съответните служби останали доволни от 
белградския си модел за улично сваляне на диктатор 
и пренесли опита с ангажирането на неправителстве-
ния сектор и спонтанните демонстрации в други неж-
ни революции. Все разни истини.

Увлякох се май, полако. В следващите страници ще 
се опитам да припомня още събития, да представя 
противоположни гледни точки и да предложа своето 
обяснение за трайния интерес, диктуващ постъпките 
на Великите сили в региона.

Политиката в Босна и Херцеговина, която следя от 
десетина години, като че ли предлага най-много при-
мери за антисръбски нагласи и действия. 

Европейската общност признава независимостта 
на БиХ след референдум в началото на 1992 година, 
бойкотиран масово от босненските сърби. Словения и 
Хърватска вече са признати няколко месеца по-рано, 
но босненският случай е наистина специфичен – осо-
бено шарен етнически състав (44 % мюсюлмани, 31 % 
сърби, 17 % хървати и „други“), съседството на бос-
ненските сърби със Сърбия, обоснованият им страх 
от опитите за създаване на мюсюлманска държава. 
Международната общност подкрепяше до самата му 
смърт Алия Изетбегович, който по Титово време бе 
лежал в затвора заради своята програмна „Ислямска 
декларация“ с мото на първата страница – „Нашата 
цел: ислямизацията на мюсюлманите. Нашият де-
виз: да вярваме и да се борим“. Като че ли никой не 
си спомняше за тази декларация след войната, кога-
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то Изетбегович бе най-силната фигура в президент-
ството.

Също така много малко чужденци или босненци 
си спомнят днес, че в самото начало на конфликта, на 
едни от многобройните преговори за мир, водени от 
ЕО, почти бе постигнат успех. През февруари 1992 г. в 
Лисабон е подписан договор за административна ре-
организация на Босна и Херцеговина на относително 
етнически монолитни области с известна автономия. 
Обаче американците подшушват на Изетбегович, че са 
на негова страна и че е по-добре да оттегли подписа си 
от споразумението. Днешната подялба на Босна мно-
го прилича на договорената в Лисабон, но бе постиг-
ната след четири и половина години война, сто хиля-
ди жертви, два милиона бежанци, а САЩ са главният 
спонсор на възстановяването и демократизацията.

На третата година от войната, когато трите наро-
да се бият всеки срещу всеки, а сърбите държат три 
четвърти от територията, американската диплома-
ция сътворява военно-политически съюз на хървати и 
мюсюлмани, който наистина успява да спре сръбска-
та експанзия. Федерацията на Босна и Херцеговина, 
популярна като мюсюлмано-хърватска федерация, 
учредена с Вашингтонския договор през 1994 година, 
се запазва като един от двата ентитета в следвоенна, 
Дейтънска БиХ. И като един от основните ѝ админи-
стративно-политически проблеми.

Западът, особено американците, би трябвало да съ-
жаляват поне за една друга стъпка – докарването на 
муджахедините в Босна. Традициите, опита и струк-
турите си муджахедините дължат на американците, 
които ги правят главна бойна сила срещу съветската 
инвазия в Афганистан през осемдесетте години на ХХ 
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век. В Босна военно-техническата им роля е по-скром-
на. В състава на прочутата Седма мюсюлманска брига-
да те участват в няколко битки за сравнително ограни-
чени територии, отнети от сърбите. Обаче славата им 
на изключително храбри и безпощадни бойци-главо-
рези е имала психологическо значение и от двете стра-
ни на фронта. Днес разузнаванията на САЩ и Запада 
имат много работа да следят натурализираните му-
джахедини, тоест придобилите БиХ гражданство по 
силата на брак и/или бойни заслуги, както и техните 
местни следовници от радикалното уахабитско тече-
ние на исляма. Западните медии и правителства се оп-
ровергават редовно в твърденията или отричанията за 
Босна като световен център за обучение, рекреация и 
трансфер на ислямски терористи. Дори и аз, барабар 
Петко с мъжете, съм ходил на инспекция – като ци-
вилен съветник на международната полиция – в уаха-
битската колония в село Горна Маоча, между Бръчко 
и Тузла. Изкушавам се да вмъкна една шега за сметка 
на международната общност.

Мъчно мога да си представя място, което по-добре 
от Горна Маоча да отговаря на израза „краят на света“ 
– изолирано в една планинска клисура, там пътят, про-
ходим само през лятото, свършва. Преди нас америка-
нците бяха държали селото почти под обсада, бяха го 
облитали с хеликоптери, нахълтвали в домовете, фо-
тографирали всичко живо, бяха арестували и дали на 
съд единствения жител от арабски произход. Сега тези 
бая мъже с дълги бради ни обясняваха на чист местен 
език, че са кротки селяни, домошари, дошли тук, за 
да могат необезпокоявано да практикуват вярата си, 
никому нищо лошо не правят. Може и тъй да е било, 
кой може да каже с какво се занимават зад високите 
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дувари на къщите? Ние не си играехме на разузнава-
чи, искахме само да проверим някои информации на 
местната полиция. Няколко дни по-рано италиански-
ят „Кориере дела сера“ бе писал, че тъкмо от това село 
към Рим тръгнала група босненски терористи да готви 
атентати на евентуалното погребение на папата, който 
тогава вече беше много болен. Та приказваме си крот-
ко с брадатите мъжища и те ни разправят как наскоро 
имали пак такава сладка приказка с италиански ка-
рабинери. Онези си позволили доста безвкусна шега: 
„Що не дойдете в Рим, да видите какъв хубав град е, 
какви хубави жени имаме.“ (Жените на уахабитите са 
покрити в черно до петите и щом се появи чужденец, 
се скриват зад оградите.) „Ами едни наши момчета 
вече тръгнаха“, отвърнали местните. Според събесед-
ника ни тъй възникнала разузнаваческо-медийната 
история за терористите. Край на отклонението.

В Босна миротворческите опити на Запада – с ди-
пломация и военни средства – продължават през ця-
лата война. През 1995 г. силите на ООН и НАТО на два 
пъти бомбардират сръбските позиции и това отваря 
пътя към мирните преговори в Дейтън, щата Охайо, 
САЩ, завършили през ноември същата година. Край-
ната гледна точка на босненските мюсюлмани е, че в 
Дейтън „сръбската агресия“ е наградена със създава-
нето на Република Сръбска – и 49 % от територията на 
БиХ. Босненските сърби защитават тезата за граждан-
ска война и за правото си на самоуправление. 

Практически веднага след подписването на мира 
започва период на реформи, провеждани от между-
народната общност и които за изминалото десетиле-
тие бяха в най-висока степен платени от Република 
Сръбска. Най-общо казано, тези реформи са насочени 
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към консолидиране на държавата, към засилване на 
централната власт в Сараево за сметка на автономията 
на ентитетите. Без официална ревизия на Дейтънския 
договор и подписаната в Дейтън конституция сърби-
те и в по-малка степен – хърватите, постепенно губеха 
своите правомощия върху отбраната, вътрешните ра-
боти, разузнаването, правосъдието, изборния процес, 
образованието, медиите, спорта, събирането на данъ-
ците и какво ли още не, което формираше елементите 
на държавност на ентитетите. Докато централизира-
нето на Босна винаги е било главен интерес на местни-
те мюсюлмани, сърбите и техните правителства в Баня 
Лука трябваше мъчително да преглъщат всички тези 
загуби на реална власт под непреставащия натиск на 
чуждестранните представители, които най-често раз-
махваха пред тях тоягата, а по-рядко им даваха да по-
душат моркова. 

Писал съм, че Босна е може би първият пример, 
в който международната общност се опита да реши 
всички аспекти на една постконфликтна ситуация – 
налагане и поддържане на мира, демократични избо-
ри, институционално развитие, защита на човешки-
те права и подпомагане на гражданското общество, 
плюс, далеч не на последно място – модернизацията 
на инфраструктурата и на икономиката.

В продължение на години обаче хуманитарната 
помощ и донациите за реконструкция и възстановя-
ване течаха основно към Федерацията и заобикаляха 
общините, контролирани от „сръбските национали-
сти“. Помощта за бежанците и днес е официално 4:1 
в полза на бошняците мюсюлмани, които искат да се 
върнат по домовете си в Република Сръбска; нищо от-
начало не се даваше и много малко се дава и днес за 
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сърбите бежанци, които искат да останат в РС. Макар 
че според седмия анекс на дейтънския договор двете 
опции са равнопоставени.

От 1996-а до днес Висшият представител на меж-
дународната общност, който без някакви допълни-
телни постдейтънски договори, а само по съглашение 
на Великите сили получи правото да налага и отменя 
закони, да назначава и отстранява от длъжност, санк-
ционира изключително сръбски и по-рядко – хърват-
ски партийци и функционери за „антидейтънска дей-
ност“ (най-често – съпротива на налаганите реформи). 
Докато публичните изказвания и действия на висши 
бошняшки политици за премахването на Република 
Сръбска се толерират като демократичен дебат за ре-
форма на конституцията. 

Още – за миналото и за истината. Колкото и несъв-
местими да са различните оценки за процентите на 
вината, на сърбите им бие на очи, че Хагският трибу-
нал за престъпленията в бивша Югославия разследва, 
обвинява и осъжда изключително сърби, малко хър-
вати и единици бошняци. Същото е положението с 
делата за военни престъпления, водени от прокурори-
те и съдилищата в самата Босна. Международните въ-
оръжени сили и НАТО имаха след Дейтън много въз-
можности да арестуват Караджич и Младич – докато 
свободно си пиеха кафето в Пале или в началото на 
укриването им, а днес Република Сръбска и Сърбия са 
постоянно под натиск и санкции за това, че главните 
обвиняеми са на свобода. Сърбите забелязват с недо-
волство, че като правило тукашните представители на 
международната общност отсъстват от поклоненията 
на сръбските жертви от войната.
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Възможно ли е след всичко това да се отрича идеята 
за антисръбския заговор? 

Нека, преди да покажа обратните гледни точки към 
вече изредени събития, се опитаме да видим евентуал-
ния заговор в контекста на една масова нагласа.

Сръбският мит за месианския народ

Този народ нарича себе си „небесен“; възприема се 
като обречен на страдалчество или нарочно избрал 
пътя на историческа саможертвата в името на Бог, 
християнството и цивилизования свят.

Допускам, че българският читател – интернацио-
налист или националист – не може да си представи 
реалната популярност на въпросния мит. Не съм го 
измислил, нито е изцеден от някакви редки, фанатич-
ни изказвания. На идеи от подобно естество ще се на-
тъкнете в актуални речи на сръбски политици от двете 
страни на Дрина, в научни студии и във вестникарската 
публицистика, в учебниците, най-сетне – в нормални 
разговори с иначе абсолютно нормални, добре образо-
вани хора. Смеска от всички тези възможни извори са 
следващите редове, в които съм се опитал максимално 
кратко да покажа основните исторически аргументи 
за великомъченическото и месианско самовъзприятие 
на братята сърби.

1389 година, битката на Косово поле – с невъобра-
зима храброст сърбите съзнателно жертват живота на 
най-славните си герои, своята държавност и нацио-
нална свобода; страдали са, гинели и паднали в роб-
ство в името на отбраната и спасението на европей-
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ското християнство, на ценностите на съвременната 
европейска цивилизация, застрашена от инвазията на 
Отоманската империя.

1912–1913 – Балканската война. Сърбия поема най-
мъчната част от общото усилие за освобождаване на 
Балканите от Турция; понася най-големите загуби, от-
белязва най-важните победи.

Първата световна война – този народ се опълчва на 
несъразмерно по-могъщ противник; с нечувани жерт-
ви го побеждава и освобождава Босна и Херцеговина, 
Хърватска и Словения. Войската, възкръснала от най-
тежко поражение и превърнала го в най-голяма стра-
тегическа победа, брани не само националната свобо-
да, но и бъдещето на европейската история.

Втората световна война – Кралство Югославия и 
сърбите като нейният най-решителен, предан и юна-
чен народ дават пример на цяла Европа и стават сим-
вол на съпротивата срещу фашизма. Деветдесет на сто 
от загиналите в народоосвободителната борба са били 
сърби. 

1999 – след хитлеристките бомбардировки на 
Белград от 1941 г. историята се повтаря; жертвите пак 
са жертви. Вампирясалите нацисти и фашисти от Вто-
рата световна война отново се нахвърлят върху Юго-
славия – най-сериозния център на съпротивата срещу 
опитите на САЩ да наложат в Европа техния си нов 
световен ред. С героичната си отбрана срещу въздуш-
ните удари на американците и техните съюзници от 
НАТО – брутални престъпници, варвари и вандали – 
сърбите храбро бранят своята и европейската чест.

Другаде в тази книга ще намерите повече факти, 
пояснения, алтернативни гледни точки за по-далечна-
та история, за Първата световна например, тук не бива 



111

eКниги

прекалено да се отклоняваме от основната тема – има 
ли в съвремието световен антисръбски заговор или, 
по-просто, беше или не беше балканската политика 
на Запада антисръбска.

Аргументите против заговора

Дали пък по много точки от „обвинението“ сърбите 
не са си сами криви?

Те си гласуваха за Милошевич, дори когато вече бе 
загубил две, три, че и четири войни. Груб, арогантен 
и агресивен, Милошевич бе последният лидер, кой-
то можеше да очаква подкрепа от Запада. По време 
на войните, в трудни преговори с европейски и аме-
рикански миротворци не се свенеше да им говори за 
плановете си за Велика Сърбия и за бруталната сила, 
която се канеше да употреби.

Сърбите, със своя пословичен инат и чувство за из-
ключителност, не направиха и опит – до скоро поне 
– да спечелят съда на общественото мнение и меж-
дународната правда. В началото на югославските 
конфликти например хърватите бяха наели световна 
маркетингова агенция да им прави имиджа, а пропа-
гандирането на „истината за Хърватска“ бе официална 
държавна политика. Сърбите – къде ти! Докато запад-
ни и местни журналисти захранваха световните медии 
с текстове и образи за престъпленията на сърбите, те 
игнорираха чуждите кореспонденти, сами са заснема-
ли „подвизи“, които днес служат за доказателства в 
Хага и често се въртят по сараевските телевизии. 

През 2000 година качих на стоп един сръбски офи-
цер от Босна. Разприказвахме се и той ми показа пле-
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нени снимки от злодеянията на муджахедините при 
„освобождаването“ на планината Озрен. Мислех си, че 
съм обръгнал на картини и разкази за насилие, но ми 
стана гадно под лъжичката и ще ви спестя описанията 
– какво може да се направи с разместването на отря-
зани части от мъртви човешки тела. „Този материал 
имат ли го в Хага?“, попитах военния. „Сега почнахме 
да го събираме.“ Бяха изминали пет години от края на 
войната, седем – от учредяването на Трибунала. 

Сред унизителните примери за доброволния отказ 
от медийната война си спомням гордата безпомощ-
ност на външния министър и „интелектуалец“ Вук 
Драшкович – Би Би Си му бяха дали време на живо, 
докато НАТО бомбардираше страната му, а той го 
употреби за полусвързано патриотично говорене на 
примитивен английски.

Малко преди това босненски сърби ме бяха питали 
неофициално, на кафе: „Господин Велко, мислите ли, 
че Западът ще започне война със Сърбия?“ „Ами ще 
има сигурно една хуманитарна катастрофа първо.“

Познах за съжаление, но ако си спомняте, инвазия-
та доста се позабави спрямо хуманитарните стандар-
ти. Казвали са ми, че Западът бил дал време на Ми-
лошевич – „Реши го тоя косовски въпрос до еди-кога 
си, или...“ Обаче в условията на партизанска война 
мощните югославска войска и полиция не се справиха 
с Армията за освобождение на Косово.

А и в Босна въздушните удари на НАТО дойдоха 
едва през лятото на 1995-а. Тоест след три години об-
сада и обстрел на Сараево и след клането на всичко 
живо от мъжки пол в Сребреница.

Най-сетне, като караме, макар и в разбъркан ред, 
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по точките от предната част, преди да позволи рефе-
рендума за независимост, международната общност 
наложи на черногорските „суверенисти“ тригодишен 
тест-период в Държавната общност Сърбия и Черна 
гора, която – докато пиша тази глава – за последен път 
и безславно участва в световно първенство по футбол. 
Пак американците и ЕС наложиха като „международ-
но приет стандарт“ изискването 55 % да гласуват в пол-
за на независимостта. Това отговаряше на интересите 
на привържениците на съюза с Белград и бе част от 
усилието да се предотврати – за разлика от Босна през 
1992 г. – бойкот на просръбските сили. Е, „за“ бяха 55,4 
%, или получи се една разлика от десет на сто, която 
наистина трябва да се уважава като народен вот.

Давам си сметка колко събития и процеси съм оп-
ростил заради краткостта на моята популярна книга. 
Пък и точно в тази глава съзнателно си позволявам по-
голяма доза субективизъм. 

За мен черногорският референдум е сред примери-
те за една вече много по-смекчена политика спрямо 
сърбите с техните центрове в Белград или Баня Лука. 
След ред полуизпълнени условия Европейският съюз 
все пак започна преговори за Споразумение за ста-
билизация и асоцииране със Сърбия и Черна гора и 
с Босна и Херцеговина. За пръв път през 2006 г. две 
важни реформи в Босна – формирането на общи по-
лицейски сили и промяната на конституцията – се 
провалиха, поне временно, без сърбите да бъдат об-
винени и санкционирани за обструкции, а с едно ви-
димо уважение на западните посредници и амбасадо-
ри към позицията на Република Сръбска. (Това пък 
предизвика спорадична вълна от антиамериканизъм 
в бошняшките медии.) А главната прокурорка от Хага 
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Карла Делпонте все по-често публично сочи НАТО, 
западните разузнавания, ЕУФОР и УНМИК – а не само 
Белград и Баня Лука – сред виновните за продължава-
щото укриване на Караджич и Младич. Отлагането на 
решението по крайния статут на Косово за след избо-
рите в Сърбия през 2007 година бе поне в краткосро-
чен интерес на Белград.

Всичко туй е, защото Балканите доста се промени-
ха, а и светът се променя.

Милошевич падна. Паднаха „Близнаците“ в Ню 
Йорк.

На различните политически крила на исляма на 
Балканите и в Източна Европа се гледа другояче. 

А за най-важната според мен причина ще кажа след 
малко.

Главният ми аргумент срещу тезата за „белосвет-
ския антисръбски заговор“ е, че за „международна 
общност“ или „политика на Запада“ все още може да 
се говори само с голяма доза условност. От навечери-
ето на югославските войни – да кажем, от 1990-а на-
сам – Великите сили са дали безброй примери за раз-
ногласия, които най-често се опитват да скриват зад 
общи официални позиции. Нерядко ще прочетете, че 
руснаци или французи имали повече симпатии към 
сърбите, германците – към хърватите, а Западът като 
„цяло“ и особено САЩ – към мюсюлманите в района. 
Доскоро поне. Едва отскоро Европейският съюз с ро-
дилни мъки започна да създава общите си политика, 
структури и действия по сигурността и отбраната, а 
американците препотвърдиха водещата си роля в ре-
гиона, която най-често се стараят да играят зад кули-
сите.
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Защо са тия усилия да се деминира и подрежда 
„барутният погреб“?

Общите интереси на Запада

Взривните вълни от конфликтите се разпростират 
надалеч. Например Германия едва се отърва, скъпо 
и прескъпо в буквалния финансов смисъл, от 300 000 
босненски бежанци на издръжка на данъкоплатеца. 

Западът – по-точно правителствата, а не данъкопла-
тците – усети колко уязвим е техният заможен и под-
реден демократичен рай спрямо агресивната бедност 
на останалия свят втора и трета ръка. На Балканите 
е отредено да бъдат или зародище и транзитна зона 
за нелегалната имиграция, за трафика с проститутки, 
оръжие и дрога, за износа на тероризъм, или санитар-
на зона срещу всичко това. Не случайно всички скъ-
пи проекти за заздравяване на балканските държави 
включват реформата на полицейски, следствени и 
съдебни органи, антимафиотски и антикорупционни 
програми и мерки за подобряване контрола на грани-
ците. 

Покрай всичко това американците направиха най-
големите си военни бази на полуострова – отначало в 
Тузла, Босна, днес почти опразнена, и „Бондстийл“ в 
Косово, за чиито размери и фортификации са ми раз-
казвали с почуда мои колеги, имали шанса да я видят 
отвън или отвътре. През последните години Западът 
изнесе своите опорни точки и военен потенциал да-
леч напред от някогашната желязна завеса в посока 
към стратегически важните източници на енергийни 
ресурси и на нестабилност в Източна Европа, Закавка-
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зието и Близкия изток. Мъчното решение на Европа 
да започне преговори за асоцииране с Турция лесно 
може да се види като част от плана за преместването 
на Хънтингтъновите граници, за подкрепата на свет-
ски ислямски или мултиетнични, християно-мюсюл-
мански държави в санитарния кордон между разви-
тия, благоденстващ свят и радикалната алкайдна за-
плаха от Юг и от Изток. Тук ни е мястото. 

В тази геополитика положението на сърбите и Сър-
бия се оказа крайно неизгодно. По Титово време, кога-
то Белград имаше симпатиите на Запада заради анти-
патиите си към Москва, Югославската народна армия 
бе четвъртата по мощ на континента. Сред разпада на 
СФРЮ Сърбия наследи лъвския пай от въоръжението 
на ЮНА и не загуби кой знае колко от някогашната 
обща специална индустрия. Милошевичева Сърбия, 
писах вече, се оказа единствената все още значима по-
литическа, икономическа и военна сила в Европа, ори-
ентирана повече към Русия, отколкото към Запада. 
Вождовете и немалка част от народа – в плен на наци-
онални и исторически митове – започнаха агресивна 
политика и Сърбия стана износител на нестабилност 
– не единственият на Балканите, разбира се. В истори-
чески и правен смисъл още дълго ще се спори дали 
войните от деветдесетте бяха граждански или пред-
ставляваха сръбска агресия срещу суверенни държави 
и народи. Обаче факт е, че Сърбия бе страна в четири 
от четири състояли се войни.

Накратко, невъзможно бе Западът да се примири с 
една голяма, политически вироглава, силна във военно 
отношение и с агресивно ръководство Сърбия – биха я 
„до дупка“, докато я разпокъсаха, смениха режима и 
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сломиха до голяма степен традиционното сръбското 
твърдоглавие. По същата причина Западът най-веро-
ятно няма да допусне, дълго поне още, волеизявление 
на босненските сърби за обединението им с държава-
та майка, докато аршините за Косово и Черна гора са 
други.

А днес, бита до дупка и смалена почти до минимум, 
Сърбия вече не е опасна, политиката към нея може да 
се смекчи, дори да ѝ се дава някаква подкрепа.

Целта е постигната, вече няма неприятел.
Аз сериозно се надявам, че оттук нататък за сърбите 

ще става по-добре. Много е вероятно и официално да 
им отнемат Косово, но то си е вече изгубено. Помощта, 
която стандартно си идва с евроинтеграцията, може да 
се окаже важна и по отношение на тлеещите огнища 
на сепаратизъм в Южна Сърбия и във Войводина.

В тази моя теория за балканската политика на За-
пада няма много място за спекулации за някакво спе-
циално отношение към исляма, православието или 
славянството. Съществена е само недопустимостта на 
големи и силни проруско ориентирани държави на 
полуострова. От такава гледна точка лесно може да се 
направи паралел с Берлинския конгрес, който заличи 
Санстефанска България и позволи на Австро-Унгария 
да окупира Босна и Херцеговина. Впрочем за Сансте-
фанска България ще пиша малко по-нататък като за 
един от българските исторически митове, а следваща-
та глава ми се ще да е по-весела.
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Митът за пословичното трудолюбие

През лятото на 2005 г. международната организа-
ция, за която работех, проведе семинар в един хотел 
край Бихач, северозападна Босна. Това е един от най-
живописните краища на страната, с две ненагледно 
красиви реки – Уна и Сана, спускащи се на големи и 
малки водопади от планинските склонове. В иконо-
мическо и политическо отношение пък това е един от 
особено сложните райони, обаче тъкмо тук същест-
вува едно от редките автентични и дейни екологич-
ни движения – преди години са почистили и до днес 
поддържат чисти Уна и Сана, така че това е прекрасно 
място за туризъм, рафтинг и за почивка.

Пристигам след шест часа шофиране в един извън-
редно горещ ден, с пресъхнало гърло, което още пове-
че се свива от гледката пред мен – първите колеги вече 
са заели маса край бистрата вода и си пият бирата или 
„джусовете“ (соковете) според етнокултурната си или 
индивидуална специфичност. Здрависах се набързо, 
огледах се и прецених положението. Намерих входа 
за ресторанта от оттатъшната страна на постройката, 
изкачих някакви стълби и казвам на келнера: „Уми-
рам. Две бири, моля, час по-скоро.“

Върнах се на нашата маса, келнерът веднага ми до-
несе бирите, а моите колеги от Европа учудено питат: 
„Защо го направи това?“

Ами вижте, обяснявам със самочувствието на печен 
по тези краища, келнерът седи горе на хладно, доста 
път има да мине дотук и сигурно няма да идва често. 
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А след 300 километра в жегата знам, че първата бира 
ще я пресуша за две минути, не ща да го чакам още 
половин час за следващата.

И точно това стана с новопристигналите. Идват ко-
легите със зачервени лица, поздравяват разсеяно, над-
ничат ни в чашите, сядат, чакат... Под краката ни Уна 
шумоли и се пени като наливна бира. Пускам – може 
би малко злорадо – шега. „Абе, да му бяхме взели 
джиесема на този келнер.“ 

„Имам номер“, обажда се Амира, местно момиче, 
организирало настаняването, храната и тъй нататък. 
„Имаш мобилния на келнера?!“ „Не, на рецепцията на 
хотела и бара на ресторанта.“ „Пробвай първо бара.“

Така, по телефона, си поръчахме питиета и наисти-
на пристигнаха навреме.

Черногорски виц.
Някакъв лекар обядва в хотела си край морето и 

наблюдава келнера, който едва-едва крета. „Извинете, 
да нямате случайно хемороиди?“ „Не знам, ще питам 
готвача.“ 

А ето една истинска случка, разказвали са ми я бос-
ненски приятели, пътували през Черна гора. Спрели 
за кратка почивка в някакво заведение, почакали, по-
ръчали две кафета, изпили ги, хайде на път. Келнерът 
обаче седял на близка маса, скрит зад вестник. 

„Келнер!“
Вестникът се спуснал, въпросителен поглед. „Смет-

ката, моля.“ „Какво имахте?“ „Две кафета.“ 
Келнерът махнал снизходително с ръка, без да от-

рони дума; вестникът се вдигнал.
Как пък ще става и ще се разкарва заради няколко 

динара?
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Във вицовия фолклор на западните ни съседи чер-
ногорците са шампиони по мързел – както нашите га-
бровци са уж прочути със своята стиснатост. Впрочем 
според сърбите пиротлиите са скръндзи, а войводин-
ците – дебели. В този най-често доброжелателен и са-
моироничен фолклор босненците пък минават за не 
чак дотам блестящи с интелигентност.

Отишли Муйо и Сульо да търсят работа в Герма-
ния. Чорбаджията им погледнал паспортите и рекъл: 
„Босанци не взимам, вие сте мързеливи.“ „Грешите, 
господине, възразили ония, черногорците са мързели-
ви, ние сме глупави.“

Е, ако погледнем вече малко, ама само малко по-се-
риозно на особеностите на националния нрав, в съз-
нанието на сърби, черногорци, албанци основните им 
добродетели са преди всичко: храбри, юнаци, диви, 
неукротими, инатлии.

Само ние, българите, ли се гордеем с пословично 
трудолюбие?

Изненадващо мъчен въпрос зададох на една сръб-
киня: „Как се казва на вашия език „трудолюбив“?“ 
Опитах се да обясня на английски и на сръбски зна-
чението на думата, която търсех – „Онай кой яко пуно 
воли да ради“.

„Па, ... ко воли да ради... Велики радник...“
Познатата ми не се сети за думата „вриједан“, която 

значи приблизително туй – че те бива, че се трудиш, че 
в дадена ситуация си свършил нещо полезно. (Иначе 
българското „вреден“ на местните езици е „штетан“. 
Цигарите са „штетни по ваше здравлје“.) „Вриједан“ 
или „вредан“ – според изговора – не съдържат обаче 
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елементите на българската дума – да обичаш да рабо-
тиш.

Почнах да обръщам речници. 
В хърватско-английския гледам гнездото от думи 

под „рад“ – ништа.
В старичките българо-сръбски и сръбско-български 

речници, които имам, наред с „вредан“ се намират 
сродните „радан“, „марлјив“, „радин“ и „радиност“ – 
архаизми вероятно, освен „марлјив“ не съм ги чувал 
през десетте си години в сръбско-хърватско-босанско 
говорещите краища, пък и не са онуй, което търся.

Големите, на „Наука и изкуство“, двутомни бъл-
гаро-английски и българо-немски речници дават за 
„трудолюбие“ и „трудолюбив“ съответно:

– industry, diligence, industriousness; assiduousness
– industrious; diligent; hard-working; (старателен) 

assiduous
– Fleiß, der; -es 
– arbeitsam <Adj.> (veraltend): eifrig u. viel arbeitend, 

fleißig; tüchtig
Освен че arbeitsam е „остаряло“ и че търсех жива все 

още лексика от прединдустриалните времена, остана-
лите понятия могат да се преведат по-скоро като усър-
дие, старание или настойчивост. Англичани и немци 
нямат дума, изразяваща „любов“ към труда.

Впрочем в модерния сръбски, хърватски и босански 
езици има „мързоволан“, тоест тяхното „мързелив“ би 
могло да се разчлени на любов към мързела. Но нещо 
като „радоволан“ не съществува.

Дали трудолюбието – или приемането на нуждата 
да работиш – е толкова нормално, универсално или 
чат-пат поне естествено състояние на духа, че други 
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народи не са имали нужда да му измислят термин? 
Защо ние сме го именували и провъзгласили за наци-
онална добродетел? Не съм слушал по другите бал-
кански простори да говорят за „пословичното“ трудо-
любие на народа.

Босненски хървати, оправдаващи исканията си за 
местна автономия, са ми казвали, че ние, хърватите, 
работим много, ние сме организирани, дисциплини-
рани и пестеливи, та защо да плащаме данъците си в 
обща каса с бошняците мюсюлмани, които са мърля-
ви, мързеливи и само раждат деца.

Иначе в Босна и на Балканите се приказва, също 
както и в България, че „ние“ сме много готини, умни, 
„вриједни“, предприемчиви. Ето, вижте нашите на 
Запад как се оправят и издигат, децата печелят олим-
пиади и награди по белия свят – и всички онези уни-
версални примери, целящи да покажат, че нас много 
ни бива за всичко, ама в някакви по-добри условия на-
вън, не и тук, защото тук все някой ни пречи. Властите, 
законите, политиците, шефът – „такъв-онакъв“, най-
често – некадърен и глупав, майке ми; колегите – ка-
риеристи, завистници и в морално отношение такива 
и онакива; нелоялната конкуренция, която впрочем е 
с оная мафия, властите, а шефът...

Чуждестранният наблюдател пък ще забележи с 
учудване, че навсякъде по Балканите кафенетата се 
пълнят още в часовете, когато наблюдателят отива на 
работа, а всички се оплакват, че няма пари, няма въз-
можности, нищо няма.

Многобройни вътрешни наблюдатели пък много-
кратно са регистрирали, че при нас, на Изток, денят 
започва служебно с кафе и приказки за уикенда или за 
снощния мач, а завършва в домашна обстановка или 
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в кръчмата – с разговори за работата. По-точно не за 
самата работа, а какъв ужасен ден е бил този ден, това 
вече не се издържа, майке ми, оца му, особено оня кре-
тен, шефът...

Работил съм в различни канцеларии в Босна и Хер-
цеговина, където и чужденци, и местни са доста до-
бре платени от международни организации и където 
практика бе след сутрешната петминутка да се отиде 
дружно на кафе. Не да си поръчаш кафе на работното 
място или в разрешената за пушене зона, а да се пре-
местят физически телата до близкото кафене за поло-
вин-един час поне. Е, то почти не останало време до 
обед след преглеждането на вестниците и размяната 
на имейли. Тогава разликата е само, че босненецът ще 
яде на бюрото си прочутия мазен бюрек или ще си 
поръча от стола солидна месесто-сосеста порция, а ев-
ропейският мисионер ще иде в ресторант, ако се чув-
ства ларж него ден, или скромно ще се отбие у дома 
за обедна почивка, която ще удължи с половин-един 
час повече от регламентираното. В ленивите следо-
бедни часове пък ще видиш, че един-двама пишат или 
превеждат, един-двама са отворили книга, нещо четат 
или учат, докато другите играят компютърни игри 
или проучват екскурзии и нови автомобили по интер-
нет – и местни, и чужденци.

Дължа уточнението, че тези конкретни спомени не 
са универсално значими за опита ми от Босна, те са от 
канцеларии и от периоди, когато обективно не е има-
ло достатъчно работа или стимули, за да свършиш 
нещо повече от задължителния минимум.

Обаче доста съм наблюдавал как босненското тру-
долюбие бързо заразява представители на пословично 
дисциплинирани нации – американци, германци, ав-
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стрийци например, дори чужденци под пагон. Хора, 
свикнали нещата да стават с едно щракване на пръсти, 
под натиска на обкръжението постепенно възприемат 
принципа „полако“. Попадат под някаква местна ма-
гия и почти всички искат да се върнат в Босна за нов 
мандат – и хардуъркърите, и онези с дългите сиести. 
Вероятно са открили нещо непознато и хубаво на Бал-
каните. Топлината на човешкото общуване и наслада-
та от спокойния живот вместо пресметливата ефикас-
ност, хладната деловитост, изтощителното усърдие? 
Това бе малко отклонение.

Назначили един черногорец за пазач на гробища. 
Приятел му идва на посещение на работното място. 
„Как е?“ „Лошо, човече, всички лежат, само аз седя.“

Питали шопа: „Що копаш седнал?“ „Абе, пробвах 
да копам легнал, ама не става.“

Колко сме еднакви, колко сме различни?
Казвали са ми, че мечтата на босненеца била да от-

вори кафене и да бъде „газда“. Добавям собствени на-
блюдения. Е, ако не кафене – има ги вече бол, по-мо-
дерното е бутик. Ако нямаш пари за бутик или ако си 
на село – малко магазинче за „мешовита роба“ (смесе-
ни стоки); на сянката под тентата можеш да пийнеш 
кафе или ракийка с комшиите, докато чакаш купува-
чи. Ама и у нас малко ли хора разбират бизнеса като 
мързеливо прекупуване и препродаване? Газдата пък, 
щом се замогне и като иска да се види като истински 
газда, купува си ауди, а ако не може ауди – мерцедес 
на старо с ламперия на таблото... Няма значение кол-
ко харчи.

В Босна си припомних картините от средношкол-
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ските си бригади – на кооперативното поле са се на-
дупили един дълъг ред жени, плевят или берат нещо, 
а край тях бригадирът крачи важно, важно като щър-
кел. Универсални за района са гледките на разните 
работи по улиците, копаене на шахти или смяна на 
асфалта например – един или двама дупчат нещо или 
гребат с лопатите, останалите наоколо са се подпрели 
на инструментите си и наблюдават. Техническият или 
крачи наоколо като щъркел и ръкомаха като шеф, или 
е седнал на сянка с цигарка и оттам дава указания.

Точно докато пиша тази глава, под прозорците на 
сараевската ми квартира пак става шумно. В моя квар-
тал наистина много се работи, общината постоянно 
прави някакви подобрения; съседи дупчат и коват от 
понеделник сутрин до неделя по пладне; частни пред-
приемачи градят жилищни сгради откъм страната на 
дневната и складове от другата страна, в подножието 
на спалнята ми.

Надничам през балкона и виждам работници с 
оранжеви сетрета да чистят с гребла тревните площи 
от пластмасовия боклук, който съседите ми обилно са 
нахвърляли от прозорците си. Обаче работниците ня-
мат нито една метла, та сметта покрай бордюра я под-
ритват с обувки. Двама ритат, един гребе с греблото, 
другите почиват на тревата. Мисля си дали бих могъл 
да видя подобна сцена в Загреб или в Берлин.

Мисля си още: градският човек не го бива, насила 
откъснат от корена и традиционните ценности, наси-
ла урбанизиран, алиениран – знаете ги всички тези 
клишета.

Несправедливо ще е – упорито продължавам да 
мисля въпреки шума в квартала – да не припомня на 
какви стръмни хълмове босненецът копае миниатюр-
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ни нивички. Не съм достатъчно пътувал из днешна 
България, но допускам, че и в нашите планински кра-
ища е така. Веднъж гледаме от ниското един такъв лют 
босненски баир с моя приятел Михаел – Майкъл, кой-
то май в живота си не бе виждал рало, а и аз, в онези 
посткомунистически времена, го знаех главно от чер-
но-белите ленти. „На някой при вас, в Германия, ще 
му хрумне ли да обработва такова парче земя?“ „Хм... 
Само ако почвата и климатът са като за някакъв много 
скъп сорт грозде.“ Обаче знаехме, че орачът зад рало-
то и кравата я извади, я не от тази нива два-три чувала 
картофи.

Възкръсналото от етнографията дървено рало под-
сказва обяснение за нахвърляните в тази глава наблю-
дения върху трудолюбието. Балканецът е бил и остава 
усърден на своето си. И днес ще се претрепе на част-
ното парче корава земя или от екстремна имитация 
на любезност и грижливост в собствения бизнес – рес-
торантче, магазинче, фирма, каквото там има, ако го 
има, стига да си е газда. Но днес най-често работим 
на държавно или на чуждо, което за повечето от нас 
е почти едно и също. Защото междувременно, за по-
ловин век комунизмът отне и земята, и фабриките, и 
работилниците от собствениците им, личното стана 
държавно, държавното – чуждо, но може би най-съ-
сипваща за пословичната ни работливост бе уравни-
ловката. Колко работиш или не работиш – еднакво 
бяхме негладни и еднакво небогати. С изключение на 
онези, които бяха по-равни от другите. Експеримен-
тът върху две или три поколения с комунизма – в ка-
вички – ни научи на социална пасивност, отъждествя-
вана днес със социалната сигурност и зависеща тогава 
най-често от търпението да проседиш и промълчиш 
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достатъчен брой години на едно и също място – ако не 
си имал семейни предпоставки или поне личен хъс да 
гониш върховете на върхушката.

В онези времена бях дете пионерче и юноша комсо-
молец, но нещо са ми прошушнали моите родители, 
набедени за неприятели на народната власт, повече 
съм прочел или чул от по-мъдри от мене хора, много 
са ми приказвали соц-(юго)-носталгичарите в Бълга-
рия и в Босна съответно, та струва ми се ясно, че онзи 
период е затрил или поне дълбоко променил у мнози-
на дотогавашните трудови навици. В първите класове 
ме учеха, че „който не работи, не трябва да яде“, в гим-
назиалните ми години популярна стана поговорката 
„Учи, за да не работиш!“

Нещо взе да ме домързява в този творчески момент 
и ще ми се час по-скоро да свърша тази глава, но тру-
долюбно се усещам длъжен да ударя една поука – за-
ключение, преди последния виц.

Трудолюбието е може би уникална българска дума, 
но не и национална черта. То е нещо ситуативно, си-
реч зависещо от условията, от смеската от традиции, 
ценности и потребности, която пък динамично се 
променя с континентите и епохите, с развитието на 
обществото и на съседните общества, с техните моти-
виращи или приспиващи влияния и примери.

Знаем за народи от топли и влажни пояси на къл-
бото, където природата благодатно предлага почти 
даром най-необходимото за преживяване и за които 
народи е чужд нагонът на северняка европеец да се 
блъска от сутрин до вечер, за да има повече и още по-
вече. Обаче още първите бели пътешественици са за-
белязали, че и тези диваци са способни на невероятни 
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усилия, ако възникне някаква особена нужда или при-
нуда. Замислете се – щяха ли белите колонизатори да 
въртят търговия с роби и да заселват с тях Новия свят, 
ако негрите бяха безнадеждно мързеливи като в кли-
шираните ни представи за тази раса?

Империи са рухвали в алчния си стремеж към екс-
панзия и възпроизводство, други империи са запада-
ли в ситата си дрямка, продължила десетилетия или 
векове. Нашите балкански народи са се случили ня-
къде по средата между суровия и взискателен север и 
ленивата ласка на изтока. Ако пък зумираме малко в 
тази окрупнена географско-историческа карта, лесно 
ще видим и разлики между сродни народи, попадна-
ли навремето в различни империи. Затова няма осо-
бен смисъл нито прекомерно да се гордеем с посло-
вична работливост, нито горчиво да се тюхкаме, че не 
сме като германците.

И в рамките на една култура, на един народ тру-
довите навици се променят понякога пред очите на 
едно-две поколения. Затуй пак само с хладна анали-
тичност, без излишна носталгия можем да сравняваме 
трудолюбивия български селянин от патриархалното 
село, който е трябвало да извади храната си от пръс-
тта, а животът не му е предлагал нито алтернативи, 
нито някакви особени изкушения, с потомците му, 
хвърлени в котела на капиталистическия град, или с 
техните внуци от социалистическите предприятия и 
канцеларии. Децата им пък сега са на прага на още по-
модерни времена с нови обещания за по-лесен живот, 
без кирка и мотика. Единственото общо между тези 
поколения е, че както установихме по-рано, на хората 
все нещо не им достига.

Виц. Получил черногорецът първата пенсия, брои 
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парите и мърмори: „Оца му, дали са ми два пъти по-
малко за същата работа.“

Автентичен и типичен разговор, подочут от мен в 
босненска канцелария.

Звъни служебният телефон и някой оттатък пита:
– Ма гдје си ти? (Къде си бе, човек?)
– На работа съм.
– Шта радиш? (Какво правиш?)
– Ништа.
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Митът за Санстефанска България

На 3 март 2006 г. вестник „Стандарт“ ни честити 
празника с цветна притурка – карта на Санстефанска 
България. С какво послание са искали да ме зарадват?

Виж, читателю, колкави патриоти сме, купувай ни!
Не забравяй, българино, че сме били велики!
Или: всичко туй е било наше, наше си е и пак ще си 

бъде наше! Амин.

Аз обичам да гледам карти, ама тази не си я окачих 
над леглото. 

В детството и юношеството ме бяха учили, че бра-
тушките дали 200 хиляди жертви, но освободили всич-
ки български земи. Обаче Великите сили завидели на 
Русия, че ще има толкова силен съюзник на толкова 
важен кръстопът, направили каквото направили на 
Берлинския конгрес, а след Освободителната война 
Русия била твърде слаба да се противопостави на тази 
чудовищна берлинска несправедливост.

Много малко от това е истина. Но за онези, които 
не са имали шанса да четат история след гимназиал-
ния курс, ще разкажа защо Санстефанска България е 
мит, краткотрайна шега на дипломацията, на която 
никой никога не е гледал сериозно – освен ние си, раз-
бира се.

Главната причина е, че при тогавашното съотноше-
ние на интереси и мощ е било абсолютно нереално да 
се направи толкова голяма славянска държава на Бал-
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каните. По-точно, това би било единствено в интереса 
на Русия, но крайно неприемливо за другите Велики 
сили, сред които основна роля имат Англия и Австро-
Унгария. Дори граф Игнатиев, чието име носи улица-
та в София, на която живея вече 50 години, е наричал 
Санстефанския договор „прелиминарен“. За реални-
те планове на Санкт Петербург говори и фактът, че 
руската войска не окупира Македония. Никога не са 
отишли по на югозапад от Горна Джумая и Велбъжд 
(Кюстендил). Берлинският конгрес е бил предизвес-
тен.

Но три години преди да се случи, в Европа се води 
активна, кога – явна, кога – тайна, дипломация за бъ-
дещето на Балканите, за която жадуващите свобода 
народи едва ли са били добре осведомени. От разните 
договорки ще се споменат тук изключително ония, за-
сягащи България.

В края на ХІХ век като резултат от балканските 
борби, кризата на Турската империя и нетърпящи 
отлагане собствени интереси Великите сили слагат на 
дневен ред Източния въпрос. През лятото на 1876 г., 
когато Априлското въстание е вече потушено, а кня-
жествата Сърбия и Черна гора са във война с Турция, 
в Райхщад се срещат руският и австро-унгарският им-
ператори. Стенограмите, изготвени от двете страни, 
съдържат различни трактовки на договореното. Спо-
ред руската версия Северна и Южна България тряб-
вало да образуват две независими княжества, а по 
австро-унгарската – те трябвало да бъдат автономни 
провинции в Османската империя. При евентуална 
победа на Сърбия във войната нямало да се допусне 
създаването на голяма славянска държава, а щели да 
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се дадат само частични териториални компенсации в 
Стара Сърбия и Босна1. 

През ноември 1876 г. започват интензивни дипло-
матически преговори между Великите сили във връз-
ка със замислената Цариградска посланическа конфе-
ренция. Княз Алексей Церетелев, управляващ руското 
консулство в Одрин, и Юджийн Скайлер, генерален 
консул при американското посолство в Цариград, из-
работват проект, според който България е автоном-
на провинция на Османската империя, включваща в 
себе си Дунавския и Софийския вилает, Пловдивски 
и Сливенски санджак от Одринския вилает и българ-
ските райони на Македония.

Освен този проект граф Игнатиев представя на ру-
ския външен министър Горчаков запасен вариант, съ-
гласно който България се разделя на две провинции 
начело с генерал-губернатори (валии). За техни седа-
лища се определят градовете Русе и София.

Преговорите продължават в самото навечерие на 
Освободителната война. В края на 1876 г. започва въ-
просната Цариградска конференция, на която Вели-
ките сили излизат със съгласуван план. За България 
той предвижда разделянето на две области – източна 
със столица Търново и западна със столица София, със 
значителна автономия, но пак под официалната власт 
на султана. Обаче вследствие на задкулисна диплома-
ция и хитри политически ходове Високата порта се 
отмята от плана и конференцията пропада.

1 Повече подробности около сделките с територии на Балканите и 
наоколо могат да се намерят в „Освободителната война 1877–1878 и 
българската национална революция” на К. Косев и Д. Дойнов, (1988) 
или у Хр. Христов, „Освобождението на България и политиката на 
западните държави 1876–1878” (1968). Отрезвяващи редове срещу 
санстефанските носталгии могат да се прочетат и в шестия том на со-
лидната „История на България” на БАН (1987).
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Като част от подготовката за вече неизбежната вой-
на с Турция в тайни конвенции от януари и март 1877 
г. Русия си издейства неутралитета на Австро-Унга-
рия в тази война срещу съгласието Хабсбургската 
империя да окупира Босна и Херцеговина. И по тези 
договорки не се допуска голяма славянска държава на 
полуострова. 

Тоест би трябвало да сте забелязали, че по никой от 
всичките дипломатически планове не се е предвижда-
ла Велика България. А нататък се знае.

На 24 април 1877 г. Русия обявява война на Турция 
и само след някакви си три месеца (къде е елементът 
на изненада?) войската минава Дунав и превзема Сви-
щов. През декември пада плевенската крепост; през 
януари – Одрин. На 3 март 1878 г. в Сан Стефано, на 
12 километра от Цариград, се подписва мирният дого-
вор, провъзгласил онази славна за нас, но краткотрай-
на териториално-политическа уредба, която днес мо-
жем да гледаме на притурката от вестник „Стандарт“ 
или в книжките от патриотичната поредица „Сите 
българи заедно“.

Международният конгрес започва на 13 юни 1878 
година в Берлин, но преди това, на 30 май, в Лондон е 
подписано още едно тайно съглашение. Русия се отри-
ча от плана за Велика България и от някои свои завое-
вания в Мала Азия, а главният ѝ противник – Англия 
– снема възраженията си срещу други разпоредби на 
договора от Сан Стефано. 

За себе си отделям две главни последици от Бер-
линския конгрес. Добрата е, че създава предпоставки 
за Съединението – едно от редките храбри, самостоя-
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телни и успешни начинания в родната история. Голя-
мото зло пък е връщането на Македония на Турция, 
което значи всъщност отказ на Великите сили от окон-
чателното решаване на Източния въпрос.

Така балканските народи са обречени на кърва-
ви, братоубийствени се казваше, сблъсъци. България 
участва в четири войни за контрол над Македония и 
Тракия и губи почти всичко, което е могло да се изгу-
би. Но още преди войните, веднага след Берлинския 
конгрес, в Македония – етнически най-шарената или 
най-оспорваната територия на полуострова – всякакви 
чети тръгват на всички страни, народът се буни, пра-
вителства дърпат конците, попове от три християнски 
църкви оглавяват насилията, палят се села, убиват се 
невъоръжени цивилни. Вече не само и не толкова сре-
щу общия враг, турците, а помежду си братята славя-
ни установяват традицията на етническите прочиства-
ния – термин, който научихме едва през последната 
босненска война или поне липсваше в учебниците на 
моето поколение. В тези нападения и по-късно, при 
официалните войни, жестокостите, които сме стори-
ли едни на други, с нищо не отстъпват на стореното 
от турците. Режат се уши, носове и глави на плен-
ници, старци и деца биват изгаряни живи, граби се, 
изнасилва се. Съчиняват се народни песни, тъй при-
митивни като лирика и изпълнени с тъй примитивна 
омраза към другия, че днес официалните ни истории 
срамежливо са ги забравили.

Излива се на всички страни вековната злоба на 
роба.

За това си струва според мен да се чете и да се ми-
сли – за кръвта, за прогонените от домовете им и за па-
тилата на техните наследници, за собствените ни гре-
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хове, а не за земите край Вардар или излаза на Бяло 
море. 

Време е да спрем да освобождаваме с чети и ар-
мии.

Има една хладна, дори цинична хипотеза в теори-
ята на конфликтите – че всички етнически сблъсъци 
имат за предмет две неща – територия и власт. В тази 
хипотеза няма място за историческа праведност, за 
честния кръст или за гордия полумесец, нито за наци-
онални идеали.

Питам се за кое от тези конкретни или абстрактни 
неща – за водите на Вардар или за солунската митни-
ца, или заради великите идеали все пак – популяри-
заторите на санстефански карти са готови да закичат с 
китка децата си и да ги пратят в окопите. Или сами да 
тръгнат „напред на нож“, ако са от мъжки пол и още 
се водят на военен отчет.
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Луно, луно, земьо македонска

Историческите и етнически граници на Македония 
на изток откъм Тракия тръгват по течението на Мес-
та, пресичат нейната делта и вървейки нагоре по реката, 
стигат до дълбоката клисура на Места. Оттук грани-
цата върви по източния вододел на същата река, тоест 
по най-западните падини на Родопите... Северната грани-
ца минава по източните и югозападните падини на Рила 
планина, пресича Струма при Горна Джумая, за да избие 
след това на вододела на Осоговските и ниските плани-
ни, които на Запад се простират до ниския вододел меж-
ду Вардар и Морава при Прешево. Оттук границата [...] 
се изкачва по вододела на Шар планина, тръгва по Кораб 
планина и стига до реката Църни Дрин при Дебър..., вър-
ви по вододела на големите македонски езера Охридско и 
Преспанско... След това по Грамос и Пинд южната грани-
ца върви по южния вододел на река Бистрица и в източна 
посока стига до Солунския залив.

Цитатът е из книгата „Подковицата на смъртта и 
надеждата“ от Миле Неделковски, за която издателят 
ни съобщава, че е според всеобщото признание най-
добрият роман в литературата на Македония1. Про-
пуснах някои географски детайли, защото е трудно да 
се намерят на картите, а пък следващите редове суми-
рат същината.

В тези граници Македония се простира на 67 741,2 

1 Неделковски, Миле. Подковицата на смъртта и надеждата. Лите-
ратурен форум, 2000.
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квадратни километра. От тях, след Втората балканска 
война и Букурещкия договор от 1913 г., най-напред и след 
това и Ньойския договор от 1919 г. бяха разпределени:

Гърция заграби 34 456 квадратни километра, съответ-
но цяла Приморска Македония с историческата, полити-
ческата и културна столица на Македония – Солун.

България – 6798 квадратни километра с културното и 
политическо средище за целия този край Горна Джумая.

Албания – 713 квадратни километра с дялове от Ох-
ридското и Преспанското езеро.

Делът пък, който от тази луда европейска касапница 
грабна Сърбия, е 25 774 квадратни километра.

Концепциите за „велики държави“, обединяващи 
всички исторически или етнически територии на да-
ден народ, винаги са преплетени с митове за славно 
минало и блестящ цивилизационен принос. В маке-
донския случай това означава – между другото, – че 
македонците са преки потомци на Александър Ве-
лики (ІV в. пр. Хр.), че Самуил е управлявал Второ-
то македонско царство на границата на Х и ХІ век, 
че тяхната държавност е „повторно възстановена“ с 
Илинденското въстание и Крушевската република и 
възстановена още веднъж със създаването на Македо-
ния в рамките на Титова Югославия. Такъв характерен 
прочит на историята може да се намери например в 
Програмата на познатата неправителствена организа-
ция „Световен Македонски конгрес“1. Впрочем някъде 
в началото на текста изрично се отричат територи-
ални претенции към съседите, за да се напомни към 
края, че никой няма право да се откаже от праведното 

1 Светски Македонски Конгрес. Македонска национална програма. 
7-8 август 1993. Скопје, Македонија. http://www.smk-wmc.org/. Офци-
ален сайт на Свет. Мак. Конгр.
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и неотстъпно право (sic) на обединяване по мирен път 
на сите делови на македонскиот народ и на Македо-
ния. На мен по-занимателен ми е обаче първият аб-
зац от документа, обявяващ историската вистина дека 
„Македония е света, благословена и библейска земя, 
люлка на християнството, майка на православието и 
център на световната писменост“. Това значи, че чрез 
делото на македонските просветители Кирил и Мето-
дий всички славянски народи и държави са заели от 
Македония християнството, писмеността и езика, но 
още много преди това, преди пет или седем хиляди 
години в Македония е съществувала най-старата пис-
меност на човечеството, на която между другото са на-
писани „Илиадата“, „Одисеята“ и Розетският камък. 
Впрочем за религията, църквите и писмеността ще 
стане дума по-нататък в книгата и ще стане, надявам 
се, ясно, че цитираните тук и други подобни идеи не 
излизат от един или двама ексцентрични тълкуватели 
на историята като Тодор Петров от Световния Маке-
донски конгрес.

А в тази глава ще прегледаме накратко още някои 
балкански великодържавнически концепции, при 
това – само съвременни, от ХХ век и от наши дни, с 
примери, но без претенции за изчерпателност, за съ-
пътстващите ги национални митове за историческа 
именитост.

Балканският полуостров не е достатъчно голям за 
твърде пъстрото си население – така Велика Албания 
естествено се припокрива с Велика Македония. Карта-
та на „земите, населявани от албанци“, която гледах в 
интернет, включва – наред с днешна Албания и про-
винция Косово – западната половина на Македония, 
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един добър резен от северозападна Гърция (Епир), 
една малко по-тънка филия от Черна гора (на запад 
и юг – Улцин, Плав, Рожай) и един или два залъка от 
Южна Сърбия (общините Прешево, Буяновац, Мед-
веджа, които си имаха своя „освободителна армия“ 
плюс евентуално сръбската част на Санджак).

Цитираната вече в тази книга българска балканист-
ка Таня Мангалакова ми се разкри наскоро и като лю-
бител на карти. Според Таня най-красива и подробна 
в разглежданата категория е именно картата на Вели-
ка Албания, която си купила в Тирана, а по-късно ви-
дяла и в Прищина, Косово. В сравнение с нея картите 
на Велика Македония, купена в Струмица, или Сан-
стефанската от „Стандарт“ били доста „постни“ като 
полиграфически и патриотичен продукт.

Специфично за Велика Албания е, че тя никога не 
е съществувала. Албанската държава възниква едва 
през 1912 година и се разширява за сметка на Македо-
ния през Втората световна война, но пък точно тогава 
няма пълен суверенитет, а е под италианската коро-
на. В същото време, след великосръбските и велико-
хърватски неуспехи през югославските войни и след 
събитията в Косово и Македония, Велика Албания е 
вероятно най-жизненият в момента политически про-
ект от този тип.

Подобно на Велика Албания, идеята за Велика 
Сърбия в крайните си варианти включва територии, 
в които сърбите са само голямо малцинство и които 
никога не са били част от сръбска държава. Една кла-
сическа формулировка гласи: където има гробове на 
прадедите, там са границите на Сърбия...

През ХХ век различни карти, чертани, да речем, от 
четническия идеолог Стеван Мольевич до обвиняемия 
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в Хага Воислав Шешел – лидер на Сръбската радикал-
на партия, най-голямата по влияние и днес в запад-
ната ни съседка – включват във Велика Сърбия тери-
тории от Словения и Хърватска, парчета от Румъния, 
България и Унгария, плюс естествено Косово, Македо-
ния, Босна и Херцеговина. Приемам, че повечето оп-
ити за осъществяване на плановете за Велика Сърбия 
са познати на читателя, а в тази книга вече е написа-
но за сръбския комплекс за величие и претенциите 
за фундаментална роля в историята на славянството, 
християнството и цивилизацията въобще. Обаче зара-
ди последните войни и възможните бъдещи конфли-
кти, които са сред основните теми на тази книга, си 
струва да напомня, че от една определена гледна точка 
образуването и особено разпадът на двете Югославии 
(кралската и Титовата) често се обясняват със сръбски-
те амбиции за великодържавие и хегемонизъм. При 
това хърватите са заявявали най-гласно недоволство 
от неравноправното си положение, макар да са има-
ли особено активна роля във формирането и на двете 
южнославянски държавни образувания.

В териториално отношение плановете за Велика 
Хърватска през ХХ век са относително скромни, но 
историческите легенди, които ги подхранват, не са 
по-малко амбициозни от тези на останалите малки и 
кръстопътни народи на Балканите.

 За произход от илирите – „най-стария народ на Бал-
каните“ – претендират твърде различните в етническо, 
езиково, религиозно, културно отношение албанци и хър-
вати, пише Евгения Иванова. Когато Наполеон (за крат-
ко) обединил част от Западните Балкани във френската 
провинция Илирия (по аналогия с Рим), хърватите приви-
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дели в това „възраждане на славното минало“ и – вместо 
да се възползват от възможностите, които им предоста-
вяло едно по-просветено управление – произвели доктрина-
та на илиризма: обединението на южните славяни (но не 
и албанци) под хърватска доминация... Албанците пък в 
днешна Македония наричат хипотетичното си автоном-
но образувание „Илириада“1.

В есето си „Култура на лъжата“2 хърватската писа-
телка Дубравка Угрешич разсъждава върху „препро-
читането“ и пренаписването на историята за актуални 
политически цели. Тя нарича този механизъм „терор 
на спомените“, тоест имплантирането чрез пропаган-
да на колективна „памет“ и агресивно самочувствие.

Терорът на спомените като метод за установяване на 
националната идентичност не се бои от национална ме-
галомания, героизация, митологизация, абсурди, тоест от 
лъжи... Терорът на спомените освен това е военна стра-
тегия, чрез която се издигат граници и се установяват 
разлики... Във военния вариант тази конструкция (която 
прониква дълбоко в хърватското колективно мислене) се 
използва така: ние сме различни от тях (сърбите), защото 
сме по-добри, което е доказано от нашата история; ние 
открай време сме строили, те открай време само са ру-
шили, ние сме представители на европейска, католическа 
култура, те са просто православни, неграмотни варвари.

Тези редове са писани през босненската война. Хър-
ватските претенции за територии през миналия век се 
споменаха като скромни, защото хърватите, които не 
са имали суверенна държава в продължение на почти 
цяло хилядолетие – от 1102 до 1991 година, – получа-

1 Иванова, Евгения. Балканите: съжителство на вековете. Изслед-
ване върху (не)състояването на балканската модерност. Нов българ-
ски университет.
2 Угрешич, Дубравка. Култура на лъжата. Стигмати, 1999.
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ват по силата на Версайския ред почти всичко, което 
те смятат за свои „изконни“ земи, та апетитите им са 
главно към Босна и Херцеговина. Според усташките 
виждания Дрина е естествената граница между двата 
свята – източния и западния, към който е принадле-
жала и трябва да принадлежи Хърватска1. През Вто-
рата световна война с благословията и подкрепата на 
германци и италианци усташите включват Босна и 
Херцеговина в своята Независима държава Хърват-
ска. А в края на века е провъзгласена т. нар. Република 
Херцег-Босна в населените с хървати райони на вече 
международно признатата и суверенна БиХ. 

Франьо Туджман, бивш комунист и баща на съ-
временния хърватски национализъм, е бил по-гъв-
кав в дипломацията от колегата си Милошевич, но и 
той непредпазливо е оставил много неудобни свиде-
телства, които днес, парче по парче, се публикуват в 
медиите на родината му, в Босна и по света. Вече не 
исторически, а медицински факт – в смисъл на дока-
заност – е, че Франьо и Слободан са водили в Кара-
джорджево тайни преговори за подялбата на Босна и 
това става през пролетта на 1991 година, когато воен-
ният конфликт между сърби и хървати вече се разга-
ря в Крайна, а войната в Босна все още предстои. Ако 
беше жив, Туджман щеше да е първи в обвинителния 
акт на главната прокурорка от Хага Карла Делпонте 
за колективно престъпно начинание, целящо „поли-
тическо и военно подчиняване, трайно отстраняване и 
етническо прочистване на босненските мюсюлмани и 
други нехървати... и включването на тези територии 
към Велика Хърватска“. Обаче със забележката „почи-
нал на 10 декември 1999 година“ той само „води“ спи-

1 Божилова, Румяна. История на Хърватия. Абагар, 1998.
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съка, в който са имената на близките му сътрудници 
– днес подсъдими в Хага. Цитирам по сараевската пре-
са, която пък се позовава на хърватския „Неделник“, 
изказване на Туджман от 18 януари 1993 г. пред Бер-
нар Кушнер, тогава министър на Франция по хумани-
тарните въпроси.

Босненска нация не съществува. Тя дори няма право на 
миналото на нация, защото нацията – това е терито-
рия, но също така и общо потекло, обща кръв. А колко 
ги има на територията на така наречената Босна хора с 
различно потекло и различна кръв! Как тези народи, сме-
сени, тоест нечисти, могат да съставят едно цяло? Не, 
господа, Босна трябва да изчезне като нация.

Хърватското великодържавничество си прилича със 
сръбското и българското по трайните, научно оправда-
вани и системно провеждани усилия за асимилиране 
на другите – покатоличването на сърбите в Хърватска, 
хърватизирането на мюсюлманите в Босна, сърбиза-
цията на Македония, насилването за посърбяване на 
българите в Сърбия и Македония са сред проектите, 
начевани и подновявани при всеки сгоден случай. (За 
нашия принос ще пиша в главата за традиционната 
ни етническа толерантност.) Особено често обект на 
подобни възродителни процеси са били босненските 
мюсюлмани, наричани бошняци, които също си имат 
своите идеи за величие.

И в това отношение „босненският случай“ е осо-
бен.

Днес местни и чуждестранни политически фактори 
като че ли предпочитат да не си спомнят за „Ислямска 
декларация“ на покойния президент Алия Изетбего-
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вич, заради която той е лежал в затвора в комунисти-
ческа Югославия през осемдесетте години на миналия 
век. Това е програмен документ с ясен и точен анализ 
на тенденциите и кризите в света, включително и най-
вече – кризата на исляма; с цели и насоки за действие 
за възраждане на вярата и за установяване на ислямски 
ред (islamski preporod, islamski poredak). „Естествена 
функция на ислямския ред е стремежът за обединява-
не на всички мюсюлмани и мюсюлмански общности в 
света. В днешните условия този стремеж значи борба 
за създаване на голяма ислямска федерация от Маро-
ко до Индонезия, от тропическа Африка до Централ-
на Азия“1.

Разбира се, това не е класическа идея за „велика 
Босна“, това е една по-скоро интернационалистиче-
ска визия, която не е популярна сред обикновените 
бошняци, а в явните поне днешни изказвания на тех-
ните елити я няма. Актуалната цел за съвременните 
бошняшки идеологически и политически лидери е за-
пазването на сегашната Босна и Херцеговина – малка, 
но независима в международно признатите си грани-
ци и колкото се може по-централизирана. Това е така, 
защото абсолютно реални бяха опциите от последна-
та, пък и от предишните войни за пълна подялба на 
БиХ между Белград и Загреб или за присъединяване 
към Сърбия и Хърватска на територии със съответно-
то православно и католическо население. При втория 
вариант, който още е на дневния ред на сръбския и 
хърватския национализъм, за бошняците мюсюлма-
ни би останала една съвсем малка, т. нар. „филджан 
държава“ около Сараево.

Затова бошняшкият национализъм, опиращ се на 
приближаващо се към абсолютното демографско мно-

1 Alija Izetbegovic. Islamska deklaracija. OSNA, Sarajevo, 1990.
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зинство на мюсюлманите, се стреми към засилване на 
властта на централно ниво за сметка на автономните ен-
титети, а в крайната си публична форма – към премах-
ването на Република Сръбска, обявявана за „фашистко 
и геноцидно творение“. Такава е квалификацията дори 
на уж умерени бошняшки интелектуалци.

Опитвам се да сравнявам съвременните полити-
чески идеи на босненските мюсюлмани със съвсем 
недалечното, предвоенно минало и пак – със съвре-
менността. Уж има някаква пъстрота, ама като че ли е 
„двуполюсна“.

Според Изетбеговичевата декларация „ислямски-
ят ред може да се осъществи само в страните, в ко-
ито мюсюлманите са мнозинство от населението“, а 
„ислямското движение трябва и може да пристъпи 
към завземането на властта, когато е бройно и морал-
но достатъчно силно, та не само да събори същест-
вуващата неислямска власт, но и да изгради новата, 
ислямска.“ Казва се още, че „немюсюлманските мал-
цинства в състава на ислямската държава – при ус-
ловие, че са лоялни – ще имат религиозни свободи и 
пълна защита“.

Толкоз. Липсват не само Титовите „братство и един-
ство“, но и модерният принцип за равноправие. Такъв 
възглед не може да не е силно обезпокоил хърватите 
и сърбите по времето, когато Изетбегович е начело на 
Република Босна и Херцеговина и провежда референ-
дум за независимост, за излизане от вече смалилата се 
Югославия.

След войната обаче преизбраният президент и 
следовниците му не говореха вече за Декларацията с 
нейните непопулярни тези, а ги замениха с идеята за 
единната, мултиетнична и мултирелигиозна Босна – 
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нация, от три равноправни, конституивни – според 
официалния политически речник – народа. Този въз-
глед се поддържа от международната общност, а на 
местно ниво – главно от бошняшки по членство пар-
тии със социалдемократическа ориентация или с та-
кива названия поне. Ето една митологизирана теза от 
патриотичен интелектуалец, изразил се в сараевския 
печат: „В своето минало Босна и Херцеговина е има-
ла автохтонна мултиетничност и мултиконфесионал-
ност и като такава е била пример за Европа и за света, 
че може да се живее в съвременния Вавилон, в който 
цъфтят „хиляда цветове“.

Това е днес тезата на бошняците либерали, а ра-
дикалната ѝ контратеза е за бошняците като temeljni 
narod, сиреч – основен народ или народ-основател на 
босненско-херцеговската нация. Отскоро тя се про-
крадва отново във всекидневните политически говори 
за почти еднакво неудоволствие на модерно мислещи 
бошняци, на сърби или на хървати. Самият термин 
имплицитно предполага, че ако един от трите народа 
е темелът на нацията, другите не са, евентуално те са 
малцинства и правата им – съответни. А неотдавна в 
една от редовните си политически речи босненският 
ислямски лидер реис Церич използва като че ли по-
ясен израз – трябва да се борим да бъдем държавотво-
рен народ...

„Държавотворността“ впрочем е днес голяма идея, 
болка или комплекс, ако щете, и на други балкански 
народи, та и те си знаят за какво да се борят. На борба-
та краят ѝ не се вижда.

Гледам календара на историята за последните сто 
години и си мисля може ли да има за балканците дос-
татъчен брой войни за определен период от време, за 
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да станат по-умни, търпеливи и скромни. Опитвам да 
пресмятам този въпрос като количество войни, пре-
врати, революции, бомбардировки и прочие, засегна-
ли директно или случили се пред очите на едно-две 
поколения, живеещи и формиращи се заедно – да 
приемем, че толкова поне помним, – та да настъпят 
отрезвяване, смиряване и помирение...

Такива ли сме говеда, овце или катъри, та позволя-
ваме някакви си пет процента истински властимащи 
в обществото, подкрепяни от още пет-десет процента 
платени или телешки ентусиазирани помагачи, да ни 
промиват мозъците тъй редовно, както си мием зъби-
те. Сиреч всяка сутрин с вестника и всяка вечер с тв 
новините преди сериала.

Сараевската „утринна щампа“ – сутрешната преса, 
която чета надвечер, защото през деня се опитвам да 
използвам мозъка си по предназначение – ме подсеща 
пак за неминуемата връзка между величието на дър-
жави и народи и чутовното им минало.

Първа страница: Цивилизацията е тръгнала от Бал-
кана към Европа.

Подзаглавие: Докато по-голямата част от Европа е 
била покрита с лед преди 12 500 години, в Босна и в 
Адриатическия басейн са процъфтявали култури.

Семир Османагич, любител-археолог и ръководи-
тел на разкопките на пирамидите край Високо, тъл-
кува сведения на „генетици антрополози“, изследвали 
уж възрастта на различни модели ДНК. „За разли-
ка от досегашните тълкувания на историците, които 
обясняват възникването на южнославянските държа-
ви с (кавичките са част от цитата – б. а.) „преселване-
то на старите славяни от Полша към юга на Европа 
и Балканите“, генетиката на ХХІ век отваря вратите 
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много по-дълбоко към миналото с доказателства, че 
действителната посока на миграция е била обратна-
та: централният и северните дялове на Европа са били 
заселвани откъм Адриатика, към Германия и Сканди-
навия, а краят на ледниковата епоха (преди около 12 
хиляди години) в Централна Европа е характеризиран 
от експанзията на северно-балканските групи.“

Тъй.
Още тогава сме ги завладели.

Президентът на България Петър Стоянов казваше, 
че ако се сбъднат териториалните въжделения на бал-
канските народи, Европа би отесняла. 

Външният министър – към времето на писането на 
тази глава – Ивайло Калфин, пък предупреди маке-
донците, че историята ни е отесняла и да не дърпат 
силно късата черга към себе си. От детството си пък 
помня вица за македонеца, който следял по новините 
надпреварата между СССР и САЩ за овладяване на 
Луната. Руснаците първи оставиха вимпел, америка-
нците забиха флагче, някакви претенции за райони и 
влияние трябва да са родили вица, в който македоне-
цът въздъхва: „Луно, Луно, земьо македонска, опет ке 
те делимо...“

Не Европа, не Луната, а няколко паралелни вселени 
с хилядолетия историческо време, със земни кълбета 
и принадлежащите им месечини биха били нужни на 
балканците, за да разгърнат цивилизационните си и 
териториални претенции. Затова следващата глава е 
за проблемите или липсата на проблеми на някои да-
лечни или почти близки народи, обременени с изли-
шък или с дефицит на пожълтели страници от славна, 
кървава, величествена, трагична, героична и каквато 
още се полага да бъде История.
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Мюнстерската национална катастрофа

В зала номер едно на музея „Рийкс“ в Амстердам, 
точно срещу входа е поставена голяма картина на хо-
ландския художник от ХVІІ век Бартоломеус ван дер 
Хелст, онасловена „Празнуването на Мюнстерския 
мир“. Със своите внушителни размери (547 на 232 см) 
и по сюжет тя е близка, а и по художествена стойност 
е сравнявана от критиците с „Нощна стража“ на Рем-
бранд, която също може да се види по-навътре в екс-
позицията. Обаче първото нещо, което среща посе-
тителят на тази най-голяма национална историческа 
сбирка, е именно платното на Ван дер Хелст, посвете-
но на победата на холандците в продължилия осем 
десетилетия бунт срещу испанското владичество.

Справка: Мюнстерският мир от 1648 г. е част от Вест-
фалския пакет от споразумения, с които се слага край 
на Трийсетгодишната война в Европа. За холандците 
той има особено значение – седем обединени бунтов-
ни провинции от севера на Ниските земи налагат на 
испанската корона да признае независимостта на една 
нова суверенна република.

За мен, туриста от Балканите, бе изненадващо, че 
картината, посветена на великата историческа победа, 
не представлява батална сцена с „напред на нож“ и то-
повни изстрели или с пълководец на кон сред поле, 
осеяно с труповете на враговете. Нито дори триум-
фално посрещане на покрити с броня, оръжие, рани 
и слава бойци, помъкнали плячка и пленници. Не, 
изобразени са две дузини униформени и почти невъо-
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ръжени мъже, настанили се във видимо добро разпо-
ложение на духа около голяма маса, отрупана с храна 
и напитки. Двама са стиснали алебарда или аркебуз, 
а останалите държат чаши, кани с вино и прибори за 
хранене. Предполага се, че Ван дер Хелст е рисувал по-
отделно участниците в този групов портрет, та те явно 
не са имали нищо против да бъдат увековечени за ис-
торията как си белят портокала или с нож и бутче в 
ръка.

Впрочем през едноседмичната семейна екскурзия 
в Амстердам и околностите му не видяхме (а започ-
нах да ги търся от един момент) обичайните за голяма 
част от Европа паметници на император, генерал или 
някакъв друг вожд или национален герой на кон и със 
сабя. Наред с характерните за нормалните държави 
ред в спретнатите градове и спокойствие по лицата на 
хората, впечатли ме спокойствието на котките. Те си 
лежат насред естетично, дори снобски естетично аран-
жираните витрини на магазинчетата за сувенири и не 
възразяват туристът коткофил да се наведе и да ги по-
гали на улицата. Спомням си как една вечер някакъв 
мъж стана от масичката си на тротоара, за да отвори 
вратата на кротка котка, явно желаеща да влезе вътре 
в претъпканото и шумно заведение. Вместо да ѝ тегли 
един шут под опашката.

Мисля си, че ако ние, българите, бяхме подписали 
Мюнстерския мир, може би щяхме да го изживяваме 
мъчително като национална катастрофа и грандиозна 
историческа несправедливост. Защото само седемте 
северни протестантски провинции влизат в независи-
мата република, а другите братя по кръв и фламанд-
ски език остават в ярема на католицизма и до днес па-
тят от неравнопоставеност под белгийската корона...

Решавайки обаче проблема си с испанците, тези 
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северни нискоземци, тъй различни от буйните бал-
канци, обръщат поглед към Америка и „Индиите“ и 
успяват да изградят една от най-големите колониални 
империи. Но в „Рийкс“ и в другите музеи, в туристи-
ческите брошури и въобще никъде в прочетеното за 
тази страна не открих слова или изтъквани знаци на 
гордост от туй, че Холандия става световна сила. Нито 
пък симптоми на дълбока национална покруса от за-
губата на някогашната слава или от днешните размери 
на страната – почти три пъти по-малка от България. 
Музеят на Тропиците, който може да се нарече музей 
на колониалната ера, разкрива каналите на едно дву-
посочно културно и всякакво взаимодействие между 
метрополията и подопечните ѝ територии. Сбирката 
подсказва, че метрополията е била по-заинтересована 
от добрата търговия, отколкото от трайното полити-
ческо улягане в далечни континенти, и че завоеватели-
те са умеели еднакво добре да дават и да взимат. Това 
е поне, което може да види, прочете и усети добросъ-
вестният турист. Единственото величие на Холандия, 
което се изтъква, е, че голяма част от тази малка стра-
на, половината от която е по-малко от метър само над 
морското равнище, а значителни територии са дори 
под него, е с колосален труд отвоювана и с много уси-
лия и до днес отбранявана от Океана.

Пак неотдавна, къде служебно, къде туристически, 
попаднах в друго здравословно за горещия балкански 
темперамент място – Норвегия, Осло. Норвежците, 
ако използваме популярната у нас историческа лекси-
ка, са живели четири века, до 1814 г., под датско роб-
ство и още почти сто години в принудителен, наложен 
с военна сила съюз с Швеция. Придобиват пълен дър-
жавен суверенитет едва през 1905 година и поканват 
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за крал... датски принц. Пет столетия са били под гос-
подството на едната или другата тогавашни суперси-
ли в района, но не могат да се похвалят – може да не 
са имали нужда – с големи въстания и национални ре-
волюции. Главно с мирни политически средства са се 
борили, стъпка по стъпка, за своята независимост – за 
права, за конституция, за парламент и правителство, 
за национален флаг, и така до момента, когато успя-
ват да договорят без военен конфликт развалянето на 
съюза с шведите. За което можем да се чудим и на гос-
подарите шведи...

Преди това пък в продължение на векове норве-
жците пишат на датски. Първите – от ХІХ столетие 
– начинания за създаване на собствен книжовен език 
и писменост се превръщат в продължаващ и до днес 
процес на езикови реформи и дискусии, чийто съ-
ществен елемент винаги е бил колко сроден или дифе-
ренциран трябва да бъде норвежкият спрямо датския. 
Като резултат официалният език на страната има две 
съществено различаващи се, но законово равнопоста-
вени версии.

Ако живееше не на студения Скандинавски, а на 
слънчевия Балкански полуостров, този народ от едва 
четири и половина милиона души може би щеше да 
е сред шампионите по национална комплексираност. 
Вместо това те си вадят нефт и херинга от Северно море, 
живеят си богато и кротко (имат втория в света брутен 
вътрешен продукт на глава от населението), пият уме-
рено, разговарят на висок глас само след някоя и друга 
чаша бира, компенсират със свещи по масите мрака, 
който по тези географски ширини рано настъпва през 
прозорците на пивниците. Свели са традиционния си 
съседски антагонизъм с шведите главно до футболни 
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теми, гласуват на инат против Европейския съюз, оба-
че помагат да се слага някакъв ред в големия свят.

Когато Алфред Нобел, изобретателят на динамита 
и най-известният шведски милионер в историята, уч-
редява наградите си, той избира една от тях – награ-
дата за мир – да се присъжда в Норвегия. Като при-
знание за мирния дух на нашия народ, обяснява ни 
туристическият гид в Осло.

В този пацифистки контекст по-малко известна 
у нас, но осезаема по улиците на града, е уникална-
та имигрантска култура, развита от норвежците. Не 
само че техни правителствени и неправителствени 
агенции са сред най-големите световни спонсори при 
възстановяването на конфликтни райони или в грижа-
та за бежанците от войни, не само че Норвегия доста 
либерално приема изгнаници, пропъдени от разни 
размирици по разни континенти, но е постигнала и 
непозната за други европейски страни степен на при-
емането им в обществото.

Също тъй слабо позната, защото е главно задку-
лисна, е ролята на малка Норвегия в световното ми-
ротворчество. Конфликтите в Естония, Колумбия, Ки-
пър и в Близкия изток, примирието с ЕТА в Испания 
са примери, когато агресивният подход на големите 
дипломации е удрял на камък, а посредници от тази 
никаква световна сила са постигали „пробиви” благо-
дарение на една система от деликатни подходи и тех-
ники на преговори, известна днес в теорията на кон-
фликтите като „норвежкият опит”.

Както се казва, и те са дали нещо на света... 324 хи-
ляди квадратни километра – с ледниците, 4 629 566 на-
селение.

Над залива на Осло има неголяма крепост, защи-
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тавала някога града откъм морето, днес превърната в 
музей и в парк за семейни разходки. Тук има скромен 
паметник, по-скоро паметна плоча в чест на брани-
телите на столицата през Втората световна война. Не 
помня точно надписа – може би „на храбрите защит-
ници на Осло срещу неприятеля” или нещо подобно, 
но забелязахме с моите балкански колеги, че в текста 
върху камъка не бе назован „немският окупатор” или 
„хитлерофашисткият агресор” – нито дума не посоч-
ваше от кого точно са се отбранявали. Свободата бе 
важна, важен бе отпорът срещу насилието, а името на 
врага – защо трябва да бъде припомняно?

Дали това е особеност на националната съпротива? 
Дали този незначителен като че ли детайл трябва да 
ни подскаже нещо важно за норвежците, или за нас?

Сетих се за паметника на централния площад в 
един балкански град, където работих и живях – Бие-
лина, Босна и Херцеговина. Князът на кон – сърбин – е 
размахал меч да съсече триглавото чудовище в нозете 
му; главите на ламята впрочем са човешки. Турски.

Грозни и алчни като за месо и кръв, тези змейски 
глави ще паднат всеки момент.

По време на неделната разходка из центъра, с де-
цата.

Така им се пада.
Различно си вкаменяваме миналото, различно бъ-

деще си правим.
И следващият пример е от „региона”, тоест – почти 

на Балканите.

Словения е пет пъти по-малка от България по те-
ритория и четири пъти – по население. Като самосто-
ятелна държава съществува едва от 15 години.
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Още в далечния седми век в тези краища е основано 
херцогството Карантания, за което се смята, че е сред 
първите славянски държавни образувания и че е било 
населявано от предците на днешните словенци. Обаче 
то загубва независимостта си още през 745 г. и оттога-
ва за дълги векове днешните словенски земи са част от 
царствата на франките и на Хабсбургите.

Дори през ХІХ век, когато много европейски наро-
ди се дигат срещу тогавашните империи, словенците 
не са се прочули с мощно национално движение или 
революция. Изобщо те много малко са споменавани в 
разни исторически четива за Балканите – поне до края 
на Първата световна война и разпадането на Австро-
Унгария. Тогава този малък народ, запазил езика си и 
развил национално самосъзнание, е сред основатели-
те на Кралството на сърби, хървати и словенци, пре-
именувано по-късно на Югославия. След Втората све-
товна война и във втората (Титова, комунистическа) 
Югославия Словения е вече федеративна република. 
И заедно с Хърватска е първата, която обявява незави-
симост през 1991 година. Но за разлика от Хърватска и 
Босна, плаща много по-ниска цена за нея. Словенската 
териториална отбрана успява доста бързо да блоки-
ра опитите на Югославската народна армия да поеме 
контрол над граничните пунктове на страната и ЮНА 
се изтегля. В тази война, наричана „осемдневна” или 
„десетдневна”, са дадени общо 49 жертви, от които 42 
– войници на ЮНА.

На 1 май 2004 година Словения влиза в Европейския 
съюз и оттогава е сред отличниците му. Сред новите 
членки на Съюза страната е на първо място по бру-
тен вътрешен продукт на глава от населението, който 
е осемдесет на сто от средния за държавите от ЕС (в 
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България – 32 на сто от средния за ЕС). Минимална-
та работна заплата е съответно 490 евро при тях и 77 
евро у нас. Бързо развиващата се икономика на Слове-
ния отбелязва четири процента ръст през последните 
две години, а инфлацията слезе под средната за ЕС. 
Заради здравите си финанси страната стана първата 
и единствената засега сред десетте нови членки, която 
въведе еврото от началото на 2007 година.

Босненските вестници имат специални страници 
„Из региона” – поместват ги обикновено между въ-
трешните и международните новини и са посветени 
на земите на бивша Югославия. На тези страници ин-
формациите от Словения са най-малко и най-неинте-
ресни. Там като че ли нищо не се случва. Словения не 
изнася новини.

Не им ли е скучно?
Аз няма да спекулирам как живее един народ „без 

история”, че дори и без качествени политически скан-
дали. Само веднъж и за кратко посетих тази малка 
държава, но все повече българи пътуват натам, раз-
питвал съм ги за впечатленията им. А те се свеждат 
до няколко думи главно – чисто, подредено. Любезни 
хора. Живописни пейзажи, добри шосета.

Това е горе-долу. Трудно ще срещнете турист, който 
да ви се похвали, че е бил в страхотен словенски музей 
или да ви каже името на прочут словенски крал, поли-
тик, учен, писател... Чужденците ходят в Словения не 
да се дивят на руините на древни култури, а да правят 
бизнес или да карат ски. 

Не се занимавам в тази книга с политико-географ-
ските и културно-исторически дискусии за границите 
на Балканите. Не съм сигурен дали Словения е отта-
тък, отсам или точно на границата. Хем ми се ще ние, 
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балканците, да сме излъчили един европейски отлич-
ник, хем, като си прочетох написаното, ми се струва, 
че не можем да ги броим сред нашите си народи.

Защото, за разлика от словенците, ние на Балканите 
правим история – много история имаме, а не спираме 
да правим още и още.
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Нож, жица, Сребреница

Сребреница за мен бе и ще бъде освобождение от тур-
ския кол и турския ятаган. Доста ни бяха кланетата и 
изнасилванията от страна на обрязаните, игри на фут-
бол с отсечени глави и т. н. Гордея се с това и с всичко 
друго и ако пак настане време за борба, ще ида да се бия за 
Сърбия.

Цитатът е от интернет форум.

Захващам се с тази глава с неохота – вероятно цели 
библиотеки могат да се напълнят с изследванията и 
с публицистиката за „най-голямото престъпление в 
Европа след Втората световна война“. Обаче Сребре-
ница е в сърцевината на мъчителния процес на раз-
ясняване и оценка на стореното през годините на ет-
ническия конфликт, на агресията или гражданската 
война – според както едни или други го мислят. А без 
това разясняване босненските народи не само не мо-
гат да погледнат трезво към близкото си поне бъдеще, 
ами и всекидневието им е отровено с напрежения и 
омрази. Сребреница е важна и заради отношението 
на политиците, които според интереса си се опитват 
да заобикалят или да употребяват темата, а най-вече 
– за обикновените хора, които дори в молитвите си за 
жертвите, дадени преди 11 години, си остават разделе-
ни в два паралелни свята почти без допирни точки.

Така че ще припомня нещо от събитията и ще пиша 
за Сребреница днес.

Затруднението ми идва и от факта, че въпреки ог-
ромната литература някои елементи от възстановка-
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та на събитията са спорни, а за мен лично случилото 
се остава необяснимо – едно абсолютно ирационално 
клане.

Погледнете картата – Сребреница се намира в По-
дрине, район по левия (западен) бряг на река Дрина, 
проточил се от север (Биелина) на юг до Фоча. Населен 
някога главно с бошняци мюсюлмани, той е трябвало 
да бъде превзет, за да се осигури връзката на контро-
лираните от сърби области в северна и западна Босна, 
около Баня Лука например, с държавата майка Сър-
бия. Тези територии са имали стратегическо значение 
в плановете за Велика Сърбия още от началото на ми-
налия век., а през 1995 г., към края на последната вой-
на, държаните от мюсюлмани градчета Сребреница и 
Жепа имат още по-видимо значение – те са прекъсва-
ли връзката между северния и южния дял от източна 
Република Сръбска. Обаче и другаде в Босна са пред-
приемани бойни операции и прочиствания с подобни 
военностратегически и геополитически съображения, 
но никъде не са избити наведнъж осем хиляди души.

 Сребреница – анклав от малък град и околни селца 
с население изключително от бошняци мюсюлмани – 
е имал статут на защитена зона на ООН. През 1995 го-
дина, когато намеренията за превземането му са ясни 
и има достатъчно знаци, вещаещи трагедията, се води 
интензивна и в крайна сметка – безплодна комуника-
ция, включваща централите на ООН и НАТО, западни 
столици, Белград и Сараево, и военните командвания 
– на сръбската армия, на бранителите на Сребреница 
и разбира се, силите на ООН.

Много от случилото се тогава е документирано, 
публикувано, коментирано. Фактите и противоре-
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чивите им тълкувания са безброй, но все пак преоб-
ладаващата част от тях като че ли се събират в една 
мозайка от некомпетентност, нерешителност, недора-
зумения, грешни преценки, избягване на отговорност, 
хладен цинизъм и умишлено предателство. Може да 
се каже, почти без риск да се сбърка спрямо някаква 
дългосрочна историческа правда, че най-голямото ев-
ропейско кръвопролитие от края на миналия век става 
с пасивното съучастие на международната общност.

На 11 юли 1995 г. сръбските сили влизат без съпро-
тива в Сребреница. Пред очите на малобройния хо-
ландски батальон те пленяват жителите, потърсили 
убежище в базата на ООН в Поточари, отделят мъже-
те от жените, жените са депортирани, а мъжете – из-
бити. Спасяват се само част от онези – цивилни или 
въоръжени, които се опитват да си пробият път през 
планини и гори, сред засади и под артилерийски гра-
душки. За три-четири само дни са изтребени около 
осем хиляди мъже от три поколения.

Бил съм много пъти в Сребреница. Градче, сгушено 
в тясна котловина, където пътят свършва и автобусът 
обръща назад. Едва ли е процъфтявало и преди, а днес 
който може, си тръгва оттук. 

Сребреница за мен е и един от примерите – подо-
бен на Вишеград, но още по-депресивен – за това, кол-
ко тъжна и невъзможна е идеята да изградиш някакъв 
свой „нов“ живот на чуждо. Нищо не е останало от 
идеята „това ще бъде наше“. След войната градът вече 
има сръбско мнозинство, но постепенно и сърбите се 
изселват в по-богати краища на своята република или 
по широкия свят. Бошняците се връщат или върнаха 
се поне които желаеха, но и те нямат кой знае какъв 
поминък въпреки помощите от чужбина за отваряне 
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на предприятия – ще видиш наоколо главно възраст-
ни хора, които живеят от малки стопанства край до-
мовете си.

Тук няма нищо, нищо почти не се случва.

Освен впечатляващите чествания на 11 юли в мемо-
риалния комплекс в село Поточари край Сребреница 
– за годините организацията им става все по-изпипана. 
Има художествена част, има речи (понякога предълги 
и политически), после двайсет хиляди души притих-
ват и коленичат за молитва. Чак тогава идва редът на 
близките да понесат ковчезите с тленните останки, а 
майките да леят сълзи до прясно изкопаните гробо-
ве. Някои са чакали 11 години. За много други още не 
е дошъл моментът на жалост, но и успокоение от из-
пълняването на последния човешки и верски дълг. До 
2006 г. (за тогава се отнасят и останалите числа в тази 
част) са погребани едва около 2500 от осемте хиляди 
жертви. В специалните хладилни складове има към 
4500 чувала с ексхумирани посмъртни останки, оба-
че повече от десетилетие след трагедията огромният 
брой на погубените мъже от анклава все още се водят 
безследно изчезнали. Missing persons.

Въпреки големия брой хора, въвлечени в престъ-
плението, организаторите са се опитали да прикрият 
следите. Както и в други босненски случаи на колектив-
ни убийства, телата са хвърляни в масови гробници, а 
по-късно вадени и разпръсвани в по-малки, вторични 
гробници – и не само по веднъж. Използвани са баге-
ри и булдозери, та останките са разбъркани и трудни 
за идентифициране. Костите на една и съща жертва 
се откриват на различни места, попадат в различни 
чували. Семействата на почти осем хиляди жертви са 
дали ДНК проби в базата данни на Международната 
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комисия за безследно изчезналите и от тях до 11-ата 
годишнина на Сребреница бе установена самоличнос-
тта едва на 2636.

Още се откриват масови гробници, ексхумациите 
продължават.

Човешкият разум трудно може да схване тези хлад-
ни и объркващи бройки. Обаче опитайте да си пред-
ставите проточилата се агония на близките, разкъс-
вани между желанието да дойде най-сетне денят на 
погребението и нищожната, но неуморима надежда: а 
може би той – синът, съпругът – все пак е жив, някъде 
в плен, в тайните затвори, за които говорят...

Поклонението свършва. Още докато близките за-
равят гробовете, лимузините с висши местни поли-
тици и чуждестранни гости потеглят с полицейски 
конвои, по-късно стотици автобуси ще пътуват дъл-
ги часове в задръстванията към Сараево или Тузла. 
За един ден долината на Поточари е била долина на 
скръбта и сълзите, сега остава пак пуста – до следва-
щия 11 юли.

Къде сме прочее днес с истината за Сребреница, с 
оценката и с възмездието, с помирението?

В Международния трибунал за престъпленията 
в бивша Югославия бе издадена първата присъда за 
геноцид – на сръбския генерал Кръстич, но сърбите 
отхвърлят тази квалификация. През юли 2006 г. пак 
в Хага започна процесът срещу още седем висши во-
енни и полицейски офицери за геноцид в защитена-
та зона на ООН. Международният съд на справедли-
востта, който също се намира в Хага, потвърди, че в 
Сребреница е извършен геноцид и почти напълно сне 
отговорността от съседна Сърбия, т. е. вината остава 
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за армията и полицията на босненската Република 
Сръбска. 

Повечето от заподозрените за това и други военни 
злодеяния бяха арестувани или „доброволно“ преда-
дени едва през последните години. Най-често това ста-
ваше в резултат на жесток международен натиск. Бил 
съм свидетел например как чрез натиск и единствено 
чрез натиск официалните приказки на властите за 
пълно сътрудничество с Хагския трибунал постепенно 
се превърнаха в действия. Полицията в Биелина, къ-
дето работех известно време, изведнъж намери нови 
свидетели на сребреничките разстрели, (изслушвали 
ги бяха и преди, но сетне нови хора отвориха стари 
архиви), откриха се неизвестни по-рано масови гроб-
ници, пратиха се бивши полицаи на следствие и съд 
в Сараево. Най-сетне заработи и свърши работата си 
Комисията за Сребреница, така че се знаят вече доста 
точно броят и имената на жертвите, обстоятелствата, 
местата на гробниците, главните заподозрени. Има и 
един огромен черен списък от десетки хиляди възмож-
ни преки извършители, които ще бъдат проверявани 
вероятно още много години.

Главнокомандващият на босненските сърби Ратко 
Младич, за когото се смята, че е планирал и пряко ръ-
ководил клането, все още е на свобода.

Не само на близките на жертвите този процес из-
глежда твърде бавен. Истината бавно стига до съдеб-
ните зали, а още по-бавно – до душите на хората.

А аз си оставам без обяснение, защо и кому е било 
нужно масовото изтребление.

Учудва ме, че за толкова години в Босна почти 
нищо разумно и убедително не съм прочел или чул 
по този въпрос. Сред версиите на народа жертва е, 
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че в Сребреница се е излял сръбският бяс заради не-
успеха им да завладеят и анексират цяла БиХ. Обаче 
нищо, дори приблизително сравнимо по жестокост, 
не се случва в съседния защитен мюсюлмански анклав 
– Жепа, превзет няколко дни след Сребреница. Пък и 
доколкото знам, реалната сръбска политика е била за 
откъсване на дялове от Босна – големи, но все пак само 
дялове. От сърбите пък може да се чуе, че сръбският 
гняв е бил предизвикан от опожаряването на околните 
сръбски села и избиването на цивилни, а най-вече – от 
системната злоупотреба на защитената територия за 
нападения в гръб срещу сръбската армия около Сара-
ево. Диверсантските набези на бошняците от Сребре-
ница наистина са били нареждани от правителството 
с надеждата да се облекчи положението на обсадена-
та столица и с пълно пренебрежение към съдбата на 
малкото градче. Обаче и тази аргументация ми е неу-
бедителна за поголовното изтребване на всичко живо 
от мъжки пол.

Така стигаме до най-печалната хипотеза от страната 
на жертвите – за природната свирепост на геноцидния 
вражески народ. След цяло десетилетие на чуждес-
транно спонсорирана възпитателна работа с масите, 
пропагандиране на демократичните правни стандар-
ти, включително идеята за индивидуална отговорност, 
прочетох наскоро мнението на умерен уж журналист 
в либерален уж вестник с мултинационална ориента-
ция – абе, стига с това бърборене, нека си кажем най-
сетне, че има колективна вина на сръбския народ, да 
си признаят и да си носят последиците.

Сред сърбите пък отношенията са различни, но най-
вече в посока на отрицанието. „Това не се е случило.“ 
(„Не бяхме ние“ е неизползваемо в конкретния слу-
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чай.) Има ги и ония, които тайно или явно още се рад-
ват на отмъщението над „турците“. Понякога някоя 
къща в Поточари или джамия в „сръбски“ град в Под-
рине ще осъмне с графити „Нож, жица, Сребреница“. 
Предполага се, че това са дела на млади хора, роде-
ни след войната – като онези, които скандират същия 
лозунг на футболен мач между сръбски и бошняшки 
отбор. Произнася се така, че да звучи римувано, а жи-
цата е символ на обесване. (Римуваният контралозунг 
е „Србе на врбе“, сиреч – да ги обесим по върбите.)

Най-сетне с времето се развива още едно характер-
но постконфликтно отношение сред онези с колектив-
ната вина или с колективното угризение – да, случило 
се е нещо, ама преувеличават. И май наши са го на-
правили, ама пък техните престъпления, защо за тях 
не се говори...

Впрочем сърбите съвсем справедливо настояват да 
се изясни съдбата и да се намерят виновните за някол-
костотин или няколко хиляди сръбски цивилни, изчез-
нали през войната в Сараево. Настояваха за Сараевска 
комисия по подобие на Сребреничката – направи се, 
аха да започне работата си, когато приключвам тази 
глава.

Само ден след церемонията в Поточари сърбите 
почитат с молитва и речи своите жертви от района на 
Сребреница. Висшите им политици, които не идват 
в Поточари, отбелязват отсъствието на бошняшките 
лидери и на чуждестранни гости, говорят за двойния 
аршин към престъпленията. Политиците са в черни 
костюми, поповете – в раса, а някои от скърбящите – с 
фланелки с лика на Ратко Младич.

На поклонението в Поточари пък някои носят фла-
нелки с образа на осъдения в Хага Насер Орич. 
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Орич, днес на 36 години, е легендарният „коман-
дант“ на отбраната на Сребреница, национален герой 
и баща на народа, предател или военнопрестъпник – 
според многото гледни точки. Все пак той е една от 
редките фигури във войната с нееднозначна оценка и 
сред „своите“ – немалко се говори за противоречивата 
му роля в падането на анклава, приема се като че ли, 
макар под сурдинка, отговорността му за опустошава-
нето на няколко околни сръбски села, в които за изби-
ване са останали главно старци.

Прокурорите в Хага бяха направили списък от се-
риозни обвинения срещу коменданта, от които съдът 
призна минимална част – за нарушаване на закони-
те и обичаите на войната. През 2006-а Орич получи 
най-ниското досега наказание, изречено в трибунала 
– две години затвор, и тъй като ги бе отлежал в пред-
варителния арест, бе веднага освободен и триумфално 
посрещнат в Сараево. Дори тогавашният бошняшки 
член на тричленното президентство Сюлейман Тихич 
го прие в кабинета си и бащински го поздрави за хра-
бростта и издръжливостта. Логиката на президента, 
който обичаше да държи мъдри речи за миналото и 
за бъдещето, е необяснима – той знае, че една част от 
неговата нация възприема присъдата като „достойна 
за крадец от супермаркет“, че Орич все пак е признат 
за виновен за военни престъпления и едва ли е редно 
да бъде прославян като символ на справедливата бор-
ба на друга част от същата уж нация.

По този повод сараевска журналистка, която не 
може да бъде заподозряна в просръбски настроения, 
писа, че своята храброст и издръжливост комендантът е 
основавал на военно незнание, терор и безскрупулност, 
докато е управлявал анклава, а после е слушал по ради-
ото новините за падането му. Ето за какво става дума.
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През април 1995 година, когато обръчът около 
Сребреница се затяга, по нареждане на Генералния щаб 
и властта в Сараево Орич и други командири са прех-
върлени с хеликоптер в Тузла. Част от групата загива 
на връщане при катастрофа на хеликоптера, но Орич 
по неизвестни причини не е сред тях. Обезглавяване-
то на отбраната на анклава в навечерието на сръбската 
офанзива е само елемент в низ от смайващи „грешки“ 
– като доставките на негодно и некомоплектовано оръ-
жие например. Хакия Мехолич, бивш сребренички 
командир, съратник и днешен поддръжник на Орич, е 
сред онези, които директно посочват като виновници 
висшето военно и цивилно ръководство в Сараево на-
чело с покойния президент Алия Изетбегович. Други 
виждат в „грешките“ престъпен умисъл и безчовечна 
сметка. И наистина, от една определена гледна точка 
цивилните жертви в Сребреница и Сараево платиха 
цената – острите реакции по света доведоха до реши-
телна военна намеса на НАТО, снемане на обръча око-
ло столицата и края на войната.

Около година бе изминала от падането на анклава; 
вече бях в Босна и ми показаха на Модрачкото езеро 
край град Тузла екстравагантен ресторант върху вода 
– собственост на коменданта.

Около Тузла и днес живеят много от бежанците от 
Сребреница, а ресторантът отдавна е затворен – не 
знам защо. Темата Орич някак внезапно се затвори в 
медиите след триумфалното му посрещане като герой 
победител. Отделих му това място именно защото го 
виждам като победител, а моят начин да си обясня 
балканските, етнически и всякакви войни е да видя 
кои са победителите и загубилите. 
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Победените

Истината за войната започва от тях по чисто арит-
метическа логика – най-много са. Победителите не 
заслужиха пред мен отделна глава, но им е отделено 
внимание в частта за виновните. Игнорирам постюго-
славския медийно-политически спор кой спечели и 
кой загуби тези конкретни войни в смисъл на народи 
или етно-религиозни общности. Отрязах доста от съ-
браните числа за щетите и жертвите, от които – все 
едно – читателят и зрител на новини от съседни и да-
лечни конфликти мислено зачертава по три нули, за 
да компенсира историческата инфлация. Искам вмес-
то нулите да се чуят повече от гласовете, от които ду-
шата ми пресъхна за десет години. Да слушаш или не 
– избираш, да им вярваш или не – избираш; да помог-
неш – не можеш.

А те си приказват, отвикнали да ги слушат.

Бояна от Вишеград

Трябва да бе на около 60 години. Стопира ме на из-
лизане от Вишеград. Не бе от онези със срамежливите 
обяснения за изпуснатия автобус; веднага си каза, че 
няма пари за билет. Откъде сте и т. н.? От колективния 
център в Бикавац. 

„Колективен център“ е евфемизъм за бежански ла-
гер, защото лагерите са официално закрити – десет 
години минаха от края на войната все пак. Бикавац е 
градски квартал. Говорим си, слушам Бояна.
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„Йебем ти сиромашну Босну. Преди войната бяхме 
богати. Всички имахме всичко. Ние имахме къща на 
три етажа с парно, пари имахме. Ма, как обичах су-
трин да пия кафе... Сега бих му се зарадвала повече, 
отколкото девойка на момък.“

Боянината къща била край Сараево, изгоряла. Спо-
ред мирния договор парчето земя останало на терито-
рията на другите – такива имоти обикновено се прода-
ват, та да си помогне бежанецът да започне нов живот 
на новото място, обаче техният парцел бил на баир – 
няма търсене. Ма, почти цяла Босна е на баир.

Съпругът бил земеделец – утрепал се още преди 
войната с трактора си. Дъщерята 11 години работела 
във фабрика, ама във Вишеград фабриките само дето 
не са ги затворили още, няма места. Зетя го ранили в 
крака на фронта около Сараево, и той без работа, дават 
му 30 марки „инвалиднина“, изкарва по някоя марка, 
като цепи дърва на съседите. Марката е равна на лев.

В една стая са бабата Бояна, дъщеря ѝ, зетят с ране-
ния крак и 11-годишната внучка – отличничка, хубави-
ца, да щеш да я нарисуваш, не можеш. Тясно, студено 
било. Сами си докарали на гръб дърва от гората. Ху-
манитарните помощи отдавна са спрени. За картофи 
нещо ми каза, ама не помня.

На излизане от Вишеград в посока към Сараево от 
лявата страна на пътя е „колективният център“ Незу-
ци. Между дървените бараки е простряно сиромашко 
пране, пред бараките, почти до асфалта, бежанците са 
чучнали край разпалени огньове, приготвят зимнина 
навярно. А баба Бояна я возя към Рогатица, наблизо е, 
там е брат ѝ – също бежанец, и той инвалид.

Тия стопаджии накрая или питат какво ми дължат, 
или дали не мога да им дам нещо.



170

eКниги

Хиядет от Сараево

Докато се опитвам да паркирам в центъра, някакъв 
човек с патерици уж ми помага със знаци – напред още 
малко..., назад... А, така, супер! Знам, че очаква бакшиш 
от марка или две или ще си го поиска направо.

Иска си. На около 40, интелигентна физиономия 
без предни зъби.

Парите му трябвали за лекарства за сина, сляп по 
наследство – покойната му майка имала сляп брат...

Хиядет има в портмонето си лична карта и оръфа-
ни снимки на майка си и баща си.

Имал трима братя, няма им снимките, убити. На 
единия му намерили останките и ги погребали, дру-
гите още се водят безследно изчезнали.

Гледам му патериците – дали пък няма да разкаже 
някаква фронтова случка?

Да те черпя едно кафе? Не ще. Никога не бил пил и 
пушил. И сок не ще. Говорим си на тротоара.

Бият го по улиците. Някакъв „цивилен каубой с 
пищов“ – задето срамял града, като рови по контей-
нерите. Някакви младежи го били – ей така, за кеф, 
до безсъзнание; свестил се в болница, а следващия път 
го били, защото не ги познал и не си спомнял колко 
добре бият.

От Дервента е, казва. В началото на войната бил на 
работа в Хърватска и го вкарали в лагер, защото не 
щял да влезе в нито една армия. В Дервента не може 
да се върне, защото няма на какво – три къщи имали, 
трите изгорели. Работа няма. През зимата се въртял с 
лопата за сняг около джамиите, ама го гонели. Живее 
в един гараж в квартала Пофаличи, мишките го прес-
качат нощем. Под наем, ама без адресна регистрация. 



171

eКниги

Хазяите му взимат само по 100 марки на месец. Добри 
хора.

Нямал доходи...
И няма да има. И никой няма да му помогне. Та 

този нещастен пацифист не е дори „борец“ (участник 
във войната), нито „ратни войни инвалид“. То и на тях 
социалните им помощи са колкото да не се обесиш 
веднага от мъка, ама за такива като Хиядет – нула. 

ТВ новини, октомври 2006

20 хиляди борци в Република Сръбска са регистри-
рани в бюрата по труда.

Телевизията призовава за помощ за семейството на 
Зоран Стакич, изчезнал преди 10 години на фронта на 
планината Озрен. Наскоро костите му са намерени и 
идентифицирани по ДНК метода. Вдовицата и децата 
му са бездомни – на два пъти били изселвани от неза-
конно ползвани квартири. Сега живеят в чакалнята на 
местната здравна служба на железниците. Майката е 
„уволнена по болест“ – така чух да казват.

Из теорията на конфликтите

От 1945 г. 28 милиона души са убити в над 150 го-
леми въоръжени конфликта, повечето от които засег-
наха развиващи се страни. Наред с тяхната специфич-
ност се разпознават общи характеристики в щетите от 
насилието. За съвременните конфликти типични са 
цивилните жертви – до 90 процента от всички човеш-
ки загуби, масовите премествания на населението като 
бежанци, разрушаването на физическата инфраструк-
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тура и на социалните връзки в обществото. Много от 
тези конфликти са предизвикани от или свързани с 
трайни етнически или религиозни различия.1

Бройки

Заради теорията на конфликтите и чутото от мен 
интересуват ме цивилните жертви.

Една от популярните книги по въпроса се нарича 
„Децата във вихъра на войната“. Авторът Рамо Арна-
утович твърди, че общият брой на загиналите в Босна 
от 1992 до 1995 година е 326 хиляди, а от тях 85 на сто 
са цивилни2.

Днес като че ли преобладава мнението, че тези чис-
ла са надути.

Според Центъра за проучвания и документация 
„преките военни загуби“, регистрирани към края на 
2006 г., са 97 446. Тези данни ми изглеждат убедителни. 
Бях в офиса на тази неправителствена организация в 
Сараево и председателят ѝ, г-н Мирсад Токача, лю-
безно ми показа базата данни. Досието за всяка жерт-
ва е впечатляващо – роден, загинал, кога, къде, ЕГН, 
всякакви още сведения, че и снимка – разбира се, не 
всички полета във всички досиета са попълнени, но е 
направено максимално за точната идентификация на 
лицето и избягването на „дублирания“.

Тоест числата на Центъра включват само добре 
документирани случаи, и то „преки военни жерт-

1 Centre for Conflict Resolution, Department of Peace Studies, University 
of Bradford [www.brad.ac.uk] Още теория в Contemporary Conflict 
Resolution, by Tom Woodhouse, Hugh Miall and Oliver Ramsbotham, 
Polity Press, UK 1999.
2 Ramo Arnautović. Djeca u vihoru rata. Sarajevo, 2000.
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ви“ – убити от куршум или снаряд най-често1. Не ми 
е известно някой да се е опитал да направи толкова 
прецизен списък на онези, които са изгубили живота 
си в обсадените градове, в пленническите и бежански-
те лагери или просто по домовете си от глад, студ и 
липса на медицинска помощ. Така се стига до някои 
преценки, според които общите човешки загуби от 
босненската война са около 200 хиляди или дори по-
вече. В „големите“ числа вероятно ще е още по-голям 
делът на жените, децата и мъжете без униформа и 
пушка, обаче обърнете внимание, че дори в консер-
вативната статистика на Токача 40 на сто от жертвите 
са цивилни! 

Ако са верни и безпристрастни – в което някои се 
съмняват, – тези числа подсказват доста за политиче-
ския характер на войната. Сред убитите хървати ци-
вилните са 27 %, сред сърбите – 16 %, а сред бошняци-
те, които имат и най-голям дял в общия брой жертви 
– 51 %.

Сръбската страна предлага свои данни за загинали-
те сърби, обаче едва ли скоро ще дойде моментът да 
седнат всички заедно и да си сравнят списъците име 
по име. 

Но ето какво ми се ще да запитам модерния патри-
от, който си представя войната като купон, като нещо 
чисто, високо технологично, а и романтично някак – 
спретната униформа и гореща пушка в ръцете, медни 
тръби и победни маршове.

Ако дори само сред убитите в преки военни дейст-
вия делът на цивилните е поне 40 на сто, срещу кого 
всъщност се е водела въпросната война? Армии ли са 

1 Център за проучване и документация – Istraživačko dokumentacioni 
centar. Докладите им могат да се видят на www.ifc.org.ba.
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мерели сили помежду си в борба за територии и иде-
али или са предпочитали да се сражават срещу жени 
и деца? Така е било по-лесно или това е била целта?

Вишеград, улица „Пионерска“

Съдбата реши да прекарам рождения си ден през 
2000 година на път, а да замръкна в хотел „Вилина 
Влас“ край Вишеград. Току-що бях пристигнал, за да 
отворя нов офис на международната организация, за 
която работех тогава, и не ми се случи по-добър начин 
да празнувам първата си вечер в града на Андрич от 
това да се почерпя сам с българската ракия, която си 
носех. Помогнаха ми обаче бързо да си намеря кварти-
ра, така че само две нощи останах в очукания и отвън, 
и отвътре, явно модерен някога и все още държавен 
санаториум, където в лобито висяха предупредителни 
надписи като „Забранено е влизането с оръжие“ или 
„Нежелателно е задържането на лица без работа пред 
рецепцията“. На първата сутрин попитах нямат ли 
по-добри стаи. „Какво ви дадоха снощи – французки 
лежай или двокреветну?“ Не бях наясно с хотелската 
терминология, та помолих, ако снощното е било фран-
цузки лежай, да ми дадат двокреветну и обратно.

За Вишеград знаех от прочетеното в „Мостът на 
Дрина“, а за по-новото време – че бил населен главно 
от мюсюлмани, прочистен от сърбите и сега управля-
ван от твърдата струя в сръбската националистическа 
партия СДС. Във Вишеград срещнах Биляна, чиято 
история, разказана ми години по-късно, е в началото 
на тази книга, също и доктор Николов. Доктора или 
Буги, както го наричаха тук, бе славно познат като до-
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броволец – военен лекар на сръбската страна. По-ната-
тък ще има нещичко и от неговия разказ.

Повече от година и половина останах на това мяс-
то, но почти нищо не научих за близкото му минало. 
В самото начало на конфликта известният тогава мю-
сюлмански политик Мурат Шабанович заплашвал, че 
ще дигне шлюзовете на огромния язовир над града, за 
да спре настъплението на сръбските сили. Подочух от 
чужденец като мен, че „Вилина влас“ била нещо като 
военен публичен дом, където млади мюсюлманки са 
били насилвани да вършат сексуални услуги на сръб-
ските войници. И за практиката на разстрели по мос-
товете, спестяваща главоболието да закопаваш трупо-
вете. Не се говореше много тогава – в мое присъствие 
поне – за разните лоши работи. Нито пък днес.

Обаче ето какво прочетох по-късно в сараевски вест-
ници във връзка с процесите в Хага. В квартала Глави-
це, в една къща на улица „Пионерска“ заключили 67 
цивилни, после подпалили къщата. Подобен случай 
има в квартала Бикавац, където днес живее бежанката 
Бояна – 72 души, главно жени и деца, били изгорени 
в къщата на Меха Алич. На „Пионерска“ сред двай-
сетте деца било и двумесечно бебе в ръцете на майка 
си Садета. Отпред стоял с автомат в ръце известният 
тогава и днес главен местен главорез Милан Лукич и 
стрелял по тези, които опитвали да скочат през про-
зорците1.

Каква част от всичко това бе възможно да е истина? 
1 Срещу Лукич има и свидетелства за изнасилване. Повече за Више-
град и за Милан Лукич – в сборника „Прекръшени пъпки”. Pokidani 
populjci. Zbornik radova međunarode konferenicje, održane u Sarajevo 
10. i 11. septembar 2001 g. pod naslovom „Djeca – žrtve rata i mira”. 
Komisija za prikupljane činjenica o ratnim zloćinima u Bosni i Herzegovini. 
Sarajevo, 2002.
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Нали всяка история в Босна има най-малко две вер-
сии.

През 2006 година тръгнах пак за Вишеград без го-
леми очаквания. И през ум не ми минаваше да си иг-
рая на следовател, ами просто исках някакъв човешки, 
днешен коментар да чуя от другата страна.

Ништа.
Никой нищо не знаеше, никой не е бил тук – в един 

планиран разговор и в два импровизирани. Е, добре, 
знаех, че голяма част от населението са бежанци, наис-
тина не са били тук през най-страшните дни на 1992-
ра. Дори на гробището, казаха ми, бежанците били 
повече от местните.

Ама може ли пък нищо да не са подочули поне – 
например мой приятел уж, бивш журналист, който и 
сега не пропусна да ми се похвали как навремето стач-
кувал срещу тукашните власти и изгубил работата си? 
Нещо стана с приятеля ми обаче – дали като споменах 
улица „Пионерска“? – и най-доброто, което можа, бе 
да намери почти вежлив предлог бързо да си допие 
кафето и да си тръгне.

По-късно други хора ми обясниха колко неумест-
ни може да са били тактичните ми уж подпитвания. 
През 2005 година под международен натиск властите 
в Република Сръбска и в Сърбия за пръв път накараха 
някои заподозрени за военни престъпления да се пре-
дадат, други дори арестуваха и предадоха в Хага или 
на местните прокурори. Тогава се случи една от най-
противоречивите и мръсни акции – сръбски специал-
ни части пристигат във Вишеград, за да арестуват бег-
леца от правдата Милан Лукич, който по уж сигурни 
донесения се върнал за кратко у дома си. В екшъна – с 
много взрив, ръчни гранати, бой, куршуми, а според 
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някои – и дрога, антитерористите застрелват невинния 
брат на Милан – Новица... Постепенно загубих инте-
рес към проточилото се следствие, в което естествено 
за изкупителни жертви бяха набелязани полицаите 
извършители; отдавна вече бях далеч от Вишеград, та 
не бях обърнал много внимание на последвалите случ-
ки. Шушнело се из града, че Милан пратил на свои-
те есемес – „Знам кой ме е предал.“ Малко по-късно, 
тихо и професионално, без свидетели бе разстрелян – 
в собствената му баничарница – един бивш полицай.

Днес невинният брат на Милан си е все така мъртъв, 
заподозреният му братовчед Средое се предаде, а са-
мият Милан бе арестуван в Аржентина.

Секс и война с цивилните

Част от несекващата босненска дискусия колко 
и чия най-вече кръв е пролята, сто, двеста или трис-
та хиляди са жертвите е и следното: шейсет хиляди, 
трийсет хиляди, десет хиляди или съвсем малко са 
изнасилените жени и девойки. Тук няма да сравнявам 
статистики, а стигат само някои свидетелства от „Пре-
кършени пъпки“.

Седмина изнасилват малолетна, а на сутринта я из-
веждат пред родителите ѝ и повтарят. Карат 11-годиш-
но момче да прави секс със сестра си, на девет години; 
то плаче и се дърпа, намушкват го с нож, малката е из-
насилена от войниците и умира. Принуждават баща 
да изнасили дъщеря си, ако не го стори – ще я убият 
на място. Пред очите на майката заколват съпруга и 
двама синове, а дъщерята и снахата изнасилват...

Две са, и като че ли еднакво верни, обясненията за 
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най-гадните епизоди от войната, от които обикнове-
но се отръскваме гнусливо с клишетата „нечовешки“, 
„зверски“ или „немислими“, макар да не са никаква 
новина, откакто има „По света и у нас“.

Войната изкарва на повърхността най-грозното у 
животното човек, което по природно наследство оби-
ча да пролива чужда кръв и своята си сперма.

Второ, изнасилванията и други жестокости са стан-
дартно, макар и отричано от международното право 
военно средство, тактически елемент в голямата стра-
тегия, наречена етническо прочистване. Ето каква е 
твърдата като чугун логика.

Войната се води за територии, които трябва да ос-
танат наши. Затова победата над въоръжения про-
тивник и завземането на територията е само първата 
стъпка. Нужно е сред победените една част да бъдат 
избити – особено мъжете, способни да носят оръжие 
и необходими за раждането на още мъже, способни 
да носят оръжие. Останалите следва да се прогонят – 
където щат да вървят и да мрат. Ама така, та никога 
през ум да не им мине, че това място може пак да бъде 
тяхно. Трябва много силно да ги заболи, много да бъ-
дат уплашени, да им бъде отнето всичко – от достойн-
ството до имота, – което би им дало сила или надежда 
някаква да мислят за завръщане. Така се циментира 
етническото прочистване.

Навсякъде в човешките дружества, особено в об-
ществата с патриархални нрави, изнасилването на съ-
пругата, дъщерята, майката е дълбока травма и тък-
мо затова изнасилванията в босненската война често 
са вършени пред членовете на семейството. Така се 
обяснява и практиката от лагерите на забременялата 
жертва да не се позволи да абортира. Тя ще бъде по-
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късно разменена, за да роди сред своите копелето на 
врага.

Хубави села хубаво горят

Какво имаме наше си, без което не можем нормал-
но да съществуваме на определено място? Домът пре-
ди всичко.

„Хубави села хубаво горят“ е заглавието на сръбски 
филм, правен е по истински случки и е едно от най-
добрите свидетелства за последната война. Пита там 
един от юнаците в униформа другарите си как се казва 
селото пред тях. Какво ми влиза в работата, отговарят 
му. Брех, майка му, казва юнакът – цяло село запалих-
ме, а не му знаем името.

Най-малко 850 са напълно унищожените босненски 
села, а не вярвам някой да е опитвал да изброи къщи-
те, пръснати из баирите и превърнати в руини – те още 
много дълго ще останат част от извънградския пейзаж. 
Ако не е запален домът, ще е взривен, ако не е – ще е 
ограбен до голи стени, без покрив, врати и прозорци. 
Ако и това не е – някой друг ще се е настанил в него. 
Понякога този някой пък ще е прогонен от някъде дру-
гаде по същата логика на етническото прочистване.

Какво още имаме? Дома за молитви и спомена за 
мъртвите.

Пак статистиките говорят за най-малко две хиля-
ди верски обекти на трите основни религии, напълно 
или частично унищожени с огън, с взрив, със снаряди. 
А оскверняването на църкви, джамии и гробища са и 
днес сред най-честите провокации на радикалните на-
ционалисти. Или на почти невинни младежи, отрове-
ни с алкохол и омраза.
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Какво още включва босненската война срещу ци-
вилните? 

440 затвори и лагери, 320 масови гробници, 900 
случая на масови убийства, 214 нападения срещу бол-
ници и обекти на здравеопазването, 132 атаки срещу 
училища, библиотеки и други културни институции. 
Два милиона бежанци – почти половината от населе-
нието на страната.
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Големи, малки и средни бандити

Кой е сторил всичко това?
Опитвам се да подредя грешниците в няколко гру-

пи – според количеството или според „очевидността“ 
на отговорността. Не мога да им отредя по-горещ или 
относително проветрив кръг на ада, ще ми се обаче да 
им лепна поне етикетчета за разпознаване, защото си-
гурно пак и пак ще се срещаме с тях, дай Боже да е 
само в „По света и у нас“ или на кино.

В Босна най-често ще чуете или ще прочетете – „те“ 
(политиците) ни набутаха в тази кал. Ще рече – лиде-
рите националисти.

Черният списък започва с председателите – прези-
денти на партии и държави, с главнокомандващите на 
армиите, а веднага под тях в йерархията са генерали, 
премиери, министри – онези, които са подписвали за-
поведи или давали само устни нареждания, които са 
боравели с военните карти и с банковите сметки.

Големи бандити са те за мен. Отличава ги при-
родната дарба за ловене на риба в мътна вода. В едно 
объркано, разпадащо се на части и изгубило тради-
ционните си ориентири общество те са усетили с ин-
стинкта си примамливата сила на националната идея. 
Има значи някаква ценност все пак във всеобщия хаос 
– патриотичния идеал. Има и решение или надежда 
поне нещата да се оправят – ако ние се сплотим и сло-
жим другите на мястото им. Сред най-първите и най-
успешните в превръщането на патриотичния говор в 
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голяма власт малцина са, които не са превърнали го-
лямата власт в много пари.

Е, за някои самата власт и мястото в историята са 
по-сладки от парите.

И така е навсякъде по не съвсем белия свят – в черна 
Африка, в жълта Азия и на сивите Балкани. И не само 
в Босна големите бандити печелят войните.

От тайното им братство в бивша Югославия някои 
умряха, някои ги съдят, осъждат или пускат на свобо-
да. Живите, съдени или несъдени, кристално чисти 
или само следствени, ама със силни адвокати – те са 
запазили ореола на народни герои или поне репута-
цията на почтени граждани, достатъчно спестявания 
и семеен имот или „дебели“ влогове някъде далеч от 
успешно защитената родина. Съхранили са още ре-
ална власт или влияние поне сред все така объркания 
електорат, който носи ликовете им върху тениските 
си, с уличен протест се опитва да им помага срещу 
прокурорите, а пуска и бюлетини все още за героя и 
за родината. Няма да ги изреждам – няма шанс да от-
ворите сръбски, хърватски или босненски вестник и те 
да не са в новините.

Такива победители по света ги наричат war lords, 
господарите на войната. Почти идентичен израз на 
югославските езици е ратни профитери, сиреч – натру-
палите печалба от войната. Разликата е, че профите-
рите може да са от върховете на армиите и партиите, 
а може да са обикновени черноборсаджии, нагаждачи 
и използвачи, чиито нечестно спечели пари и власт 
днес са значителни само в малките им среди, в малкия 
град, в никаквото село. Тоест профитерите може да са 
големи, средни или дребни бандити.

Размиват ми се границите, чудя се и завиждам на 
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храбростта да разделиш греха в девет ясно очертани 
кръга около вечния огън.

За средните и за дребните. И тях ги съдят понякога; 
други се крият и раздават справедливост чрез есемеси; 
трети са си добри бащи на добри семейства с добри 
деца и добри адвокати; четвърти, най-най-ситните – 
гледат своята си национална телевизия на чужди теле-
визори, ама отдавна са изпили кафето, което са купили 
в размяна на откраднатото чуждо видео. Много разно-
образна по размер риба има в тиганите на правосъди-
ето и на общественото мнение, ама като че ли колкото 
по-крупен бандит си бил, по-големи са шансовете да 
си сред днешните победители. На различни нива на 
одобрение, ненавист или завист се радват те днес в го-
лемия, среден или почти никакъв бизнес, в голямата 
или в селската политика, но повечето от победителите 
имат още една обща биографична и психологическа 
черта – преди войната са били нищо и никой.

Малкият човек

В Сараево работехме по едно и също време над 
книгите си за Босна с писателя Кънчо Атанасов. Даде 
ми да погледна част от ръкописа му – честна книга, 
против войната, както и трябва да бъде, – но му казах, 
че не харесвам израза „голяма беда за малкия човек“. 
Множество малки хора са сторили големи калпаза-
нлъци, му казах.

Всичките тези села генерали ли са ги запалили по 
заповед на президентите? Във всички тези лагери по-
литици ли са били надзиратели, партийни активисти 
ли са изнасилвали?
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Има впрочем още една категория виновни, най-от-
вратителната. Наричат ги war dogs – кучетата на вой-
ната.

Да отсечеш на някой „логораш“ (концлагерист) 
ушите и носа, а после да накараш други пленници 
да ги ядат – кой го може това? Хомо или какъв вид е 
сапиенсът с малък или с никакъв пагон, способен да 
извади с клещи зъбите на жертвата, а после да урини-
ра в устата му за дезинфекция? Да накара родителите 
да пият кръвта на децата си, преди вкупом да ги за-
коли?

Чудовища? Генетични изроди или стандартни за 
науката психиатрични случаи: натрупаните компле-
кси на нищо и никой бурно се компенсират в дошлата 
като дар от небето свобода да упражнява насилие и да 
се усети силен?

Кучетата кой ги ражда?
Балкански гени ли са това, или са универсални за 

вида човек? Или пък според социалната психология 
„средата“ (системата, семейството) е крива за гимна-
зиста, изнасилил учителката си, за съседчето, яхало на 
гръб и съсякло приятеля си от детинство?

Как можеш бе, куме?

По данни на Висшия съдебен и прокурорски съ-
вет на Босна и Херцеговина от 1992-ра – началото на 
войната – до 2006-а са подадени сигнали срещу 12 484 
евентуални извършители на военни престъпления. 
Към средата на 2006-а 7720 се водят заподозрени, т. е. 
отворени са следствени дела срещу тях.

Много са.
Възможно е доста от тези хора да са невинни, как-

то и много виновни са ненаказани – бавна е правдата, 
но безспорно още повече са ситните бандити, чиито 
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злодейства не влизат в твърдите дефиниции за военно 
престъпление. Много са нивата на отговорността.

Някой решил, че ще има война. Някой решил, че 
това парче земя ще е наше, или евентуално е догово-
рил с друг още някой, че това ще е наше – вашите да 
идат на майната си, пък за онова парче ще се догово-
рим, няма там много от нашите... Някой на по-долно 
ниво издал заповедта за атака над въпросното догово-
рено или недоговорено парче територия, в която вли-
за някое хубаво село. Още по-долу някой е командвал 
частта, която го е завзела. Този командир може да не е 
запалил нито една къща, да не е заклал нито една баба, 
ама други – под него – са палили, клали, разстрелвали. 
Изнасяли са от къщите и са товарили по камионите 
телевизори.

Това е, разбира се, една много грубо обобщена схе-
ма. Обаче грабежите са сред най-типичните черти 
на всички войни, че и на босненската. Обикновено са 
ставали на вълни – в незапалените все още села или в 
градските апартаменти. Първо се изнася черната тех-
ника. После бялата. После някой нещастен бежанец, 
настанил се наблизо и на чуждо, ще дойде да търси за-
вивки, джезве и чаши за кафе. После още някой – пак 
бежанец или местен, ама гладен – ще свали керемиди-
те, ще изтръгне вратите и прозорците, дори медните 
кабели от стените, за да ги продаде и да си купи браш-
но, кафе и цигари.

И тази схема е много обобщена, всяка къща има 
своя съдба като хората ѝ.

Обаче най ме е шокирало не взривяването на чуж-
дите къщи – видял съм много босненски лунни пейза-
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жи, а „разкостването“ на къщата на тухли. Та някъде 
другаде, евентуално наблизо да се направи нова къща. 
Своя.

Сещам се за бежанеца, който тръгнал да се изнася, 
подкупвал по чекпойнтовете чужди, свои и междуна-
родни милиции и военни полиции, пък се върнал за-
ради някакви забравени документи, а гледа – в дома 
му вече живее някой. „Кой си ти, какво търсиш тук?“ 
Или за бежанеца, избягал от село и настанил се в гра-
да – в градовете по правило е било по-сигурно за мал-
кия човек, ама трябва да влезеш в чужд апартамент, 
опразнен от друг бежанец или лично да го прогониш. 
Войната ускорява естествени миграционни процеси 
и мнозина са си решили квартирния проблем. Ува-
жаван служител на правдата, като избягали съседите, 
пробил стената, та направил от двустайния си апарта-
мент четиристаен...

Бедни, малък, човече...
Голяма беда за малкия човек и нищожна или крат-

ка печалба. Аванта някаква за ситната и за средната 
риба, докато не я изпържат, голяма аванта за големи-
те бандити и за децата им.

Добре познатата у нас хърватска писателка Дубра-
вка Угрешич пише в „Култура на лъжата“: „Войната е 
организирано, колективно престъпление, което водят 
господарите, вождовете и воюващите за най-различни 
практични неща: за политическа власт, за територии, 
за един или друг вид печалба. Войните никога не се во-
дят за хора. Войните се водят от един вид хора против 
други...“1

1 Угрешич, Дубравка. Култура на лъжата. Стигмати, 1999. Цитатът е 
от есето „Бележки под линия”.
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Имало ли е всъщност война?

Обичайната ни представа за войната е сблъсък на 
бойното поле между въоръжени мъже. Решаващи са 
числеността, въоръжението, патриотичната мотива-
ция на бойците и тактическата хитрост на пълковод-
ците. За войните от по-нови времена си мислим като 
за размествания на армии с всичките им дивизии и 
полкове, за отбрани и пробиви. В босненската война 
обаче на пръсти се броят големите операции, по-чес-
то се говори за битки и сражения, а истината е, че мно-
го дълги дялове от фронтовите линии за много дълги 
периоди от време са оставали неподвижни – най-веро-
ятно според договорките на политическите вождове. 
Характерен момент в тази схема е държането на про-
тивниковите градове под обсада – понякога с години и 
без никакви опити да бъдат превзети.

Какво тогава са правели военните в позиционните 
затишия? Какво са правели, когато не са палели села, 
клали баби и изнасилвали деца?

Много просто – тероризирали са цивилните от раз-
стояние. Обстрелвали са жилищните сгради в чужди-
те градове – обсадените или онези, които са били мал-
ко оттатък непомръдващия фронт. Ей така, за терор, 
боеприпаси много, такава е тактиката. В Босна често се 
споменават рекордите по брой на жертвите от един-
единствен снаряд.

● На 5 февруари 1994 г. 68 цивилни са убити на са-
раевския пазар „Маркале“.

● На 25 май 1995 г. в Тузла 71 загиват на площадчето, 
наричано „Капия“ – това е място в центъра на града, 
където обичайно се събират вечер деца и младежи.

● На 28 август в същата последна година на войната 
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от един само изстрел от минохвъргачка 37 са убити и 
85 ранени пак на „Маркале“. Следват атаки на НАТО и 
сърбите са принудени да вдигнат обсадата на Сараево. 
Както и в предишните случаи, те отричат снарядът да 
е дошъл от техните позиции и посочват, че противни-
кът е имал политическа изгода от трагедията.

От сърби, хървати и мюсюлмани съм слушал исто-
рии за артилерийски или картечен терор над градо-
вете и против апартаментите им, за куршуми, РПГ-та 
или осколки, минали през стъклото, та в кухненския 
шкаф, или в спалнята, та покрай мен... или...

Безспорното във всички случаи и версии е, че ци-
вилните са планирани, а не „колатерални“ жертви.

Обаче освен терор по време на войната военните, 
както и много цивилни са правили бизнес.

Шверц

„Шверц“ е една от най-популярните думи в боснен-
ския и като цяло – в постюгославския речник. Основно-
то ѝ значение е контрабанда, нелегална търговия, а по-
широкото тълкуване – правенето на нечестна печалба. 
Най-примитивната форма на военно печалбарство е 
споменатото вече товарене върху военни камиони или 
мобилизирани трактори на ограбената бяла и черна 
техника, на свине, кози и кокошки от превзетите села. 
Това, разбира се, е обикновено плячкосване, но да про-
дадеш на черно ограбеното може да се квалифицира 
като шверц.

Когато министър вдигне телефона и каже на мит-
ничарите: „Пуснете тия два тира с цигарите“, това е 
истински шверц. Шверцът е универсално балканско 
и световно явление, но войната създава особено бла-
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гоприятни условия (под ембарго те стават идеални), 
защото нуждите от оръжие и муниции растат, на Бал-
каните само част от децата не пушат, храна си трябва 
винаги, всичко е дефицит – особено в обсадените тери-
тории, а законът се упражнява от ония, които държат 
патроните, нафтата, олиото и парите. 

Който прави шверц, е шверцер.

Ако трябва да препоръчам един само филм, кой-
то да показва истинското лице на босненската война 
– най-кървавата от няколкото последни балкански, 
това би бил „Нафака“. Излезе на екран през 2006-а, 
сценарист и режисьор е Ясмин Дуракович, а „нафа-
ка“ значи приблизително „късмет“ или „съдба“. Ге-
роите – нетипични според един официален отзив – са 
сараевски съседи, сега с униформи и автомати, които 
бранят града си. Внезапно от тях дезертира сърбинът 
Неманя – за да иде оттатък линията на обсадата, при 
своите. Когато един от бранителите се промъква на 
уговорено място на фронта, за да купи от врага цига-
ри, изненадан е не само, че оня с чувалчето е бившият 
му комшия Неманя, а и от цената, която му иска. Вой-
на е, рискува се за всяка стока... Героите пушат и си го-
ворят как всички наоколо печелят от всякакъв шверц. 
Що да правим? Шверц с оръжие – пазарът е преситен. 
Нафта, разбира се! Промъкват се през обсадата и на-
мират свой приятел, хърватин (хърватите също са вра-
гове на босненските мюсюлмани в този момент), соб-
ственик на бар с проститутки и шверцер от класа. От 
него получават назаем цистерни с гориво. На връщане 
минават с бой през сръбската обсада, но на междуна-
родния и на техния си чекпойнт им отнемат и нафта-
та, и парите. Оттук нататък нафаките им се нафакват 
тотално и след войната се виждат – кой без работа, кой 
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без крака, кой без любимата, кой без любовта на съ-
пругата, уморена до смърт от бездънната депресия и 
пиянството на доскорошния герой. Само със спомени 
и с човещинка някаква, оцеляла все пак, та финалът е 
романтично-метафоричен, както си му е редът, и лю-
бовта тържествува...

Не съдя за войната по един филм. Цитирам „Нафа-
ка“, защото ми се ще повече хора да го видят и защото 
повтарящите се ситуации и мотиви от военните фил-
ми напълно съвпадат с каквото са ми разправяли. Два 
анекдота.

Ленива престрелка в условията на позиционна вой-
на. Всъщност войниците не се нападат, те по-скоро се 
дразнят взаимно със спорадични изстрели и с цинич-
ни подвиквания. По радиото пристига заповед: „Спре-
те огъня, пуснете камионите да минат.“ Никой не знае 
дали в тировете има цигари, откраднато хуманитарно 
мляко на прах или оръжие, което утре ще дойде на 
една от двете страни на същия фронт. Обаче оня, кой-
то е издал заповедта, е заделил своето, а заповедта си 
е заповед. Минават камионите и войниците продъл-
жават да се замерват с куршуми и с обидни думи за 
президентите си и за майките си.

Друг случай на друг фронт. Камионът спира на са-
мата линия – не се стреля, разбира се. Техните разто-
варват сандъците и кашоните от техния камион, на-
шите ги товарят на нашия камион. Всичко може да е в 
кашоните и в сандъците; войната продължава.

Войната е шверц. С ембаргови гориво и оръжие, с 
крадени телевизори и прасета, с универсални идеоло-
гии, с брашно и кафе, със защитени и превзети анкла-
ви, с наши-чужди територии.
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Разказано от Доктора

Имаше две акции за превземането на Горажде, 
даже във втората участва нашият Деница. Обичайно 
бе от разни места да се пращат подкрепления за голе-
ми операции. Там ни убиха един фелдшер.

Градът беше наполовина превзет, червените барети 
бяха на моста в центъра.

Ратко Младич ръководеше акцията и беше наре-
дил: „И да ме търсят – ще кажете няма го, не знаем 
къде е.“

И какво става? След обяд към четири часа стига на-
реждане – атаката да се преустанови, изтегляме се. А 
ние вече ще влизаме в града! 

Две-три години след мира – кой генерал тогава 
беше министър на войната? – в едно предаване по те-
левизията казва: „Помните, които сте участници, че в 
четири следобед се спря нападението. А помните ли, 
че към Чайниче, в посока границата, минаха три джи-
па с белградски номера? Е, в тези джипове имаше 30 
милиона марки, които турците бяха дали да откупят 
Горажде.“

А после Изетбегович имаше едно предаване, сре-
ща с ветераните, които му се оплакват – „ние сме се 
борили, а къде сме сега“, пък той им казва: „Не знам 
какво сте се борили, но всеки по-важен град аз съм го 
плащал.“

Ама нали генерал Младич казал, че уж го няма и да 
не го свързват, питам Доктора.

Ами намерили са го.
Бележка на автора. В тази история „турци“ се отна-

ся за босненските мюсюлмани, Изетбегович бе техни-
ят лидер и президент на БиХ. Горажде бе разделено 
след войната на „сръбско“ и „наше“, а за въпросните 
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събития и телевизионни предавания са ми разказвали 
и възрастни стопаджии по пътя Сараево – Горажде – 
Вишеград или обратно.

Наследството – мини и черни лимузини

Наследството от войната е никакво – общество от 
малко победители и много прецакани.

Мини и черни лимузини, както се пее в една от пе-
сните към „Нафака“.

Черните лимузини са ясни. Мините според някои 
преценки са 670 хиляди на 10 хиляди места върху че-
тири процента от територията на страната. Те естест-
вено не са опасни за возещите се в лимузини или джи-
пове. От „неексплодиралите бойни средства“ загиват 
онези, които ходят по горите и баирите, за да си наба-
вят дърва за зимата, да си копаят мизерните ниви, да 
си пасат добитъка или да берат гъби като добавка съм 
семейното меню и бюджет.

Прецакани са поколенията от времето на братство-
то и единството, градили някога босненските Креми-
ковци или Перник – Волуяк, а днес – сред 40-те боснен-
ски процента безработни от разрушените, полуразру-
шени или полуживи предприятия. Този технологичен 
излишък и бъдещият – онези, уж още работещите, но 
с неизплатени за минали месеци или години заплати 
и осигуровки, се чудят как да останат видими – в гра-
довете си и по телевизията. Могат само да демонстри-
рат по улиците, да преговарят или да не преговарят с 
държавните все още собственици или с измамниците 
приватизатори, да блокират магистрални пътища и 
да опъват „постоянни“ палаткови лагери пред прези-
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дентството в Сараево – докато тв камерите са наоколо, 
а после никого няма в палатките. Само едно преца-
кано общество може да генерира абсурдното вестни-
карско заглавие „Работниците временно прекратиха 
гладната стачка“.

За закуска или за обед, ще се запита циникът. А са-
тирикът с усет за растящото безучастие на относител-
но ситите ще публикува смешката „Служителите на 
Н-ското предприятие, които вече петнайсет години са 
в гладна стачка, написаха петиция...“

Петицията може да е до тричленното и ротиращо 
се на председателския пост президентство, до някой 
от 14-те премиери в държавата, ентитетите, кантоните 
или специалния окръг Бръчко, до хилядите депута-
ти-съветници-представители на държавно, ентитет-
ско, кантонално или общинско равнище, до турския 
султан или до арменския поп. Защото част от наслед-
ството от войната и от следвоенния протекторат е една 
дори според гъвкавите балкански стандарти прекале-
но разклонена и безотговорна политическа класа, ко-
ято пред поредните избори гласува социални закони, 
за които отнапред се знае, че пари в бюджета няма и 
не може да има. Ама въпросната класа слага в бюдже-
та на държавата, ентитета, кантона и общината гаран-
тирани ставки за нагли собствени привилегии – за по 
време, пък и за след края на мандата.

В наследството са всякаквите лидери – от онези на 
бюлетината за президент до селския кмет. Повечето са 
били преди нищо и никой, ама яхнали в подходящия 
момент вълната на борбата за народна и верска иден-
тичност и станали победители от столичен или селски 
мащаб. Малко от тях са били на фронта, но мнозина 
са носили пищови и автомати – за респект в трудните 
времена. Седели са в „кризисните щабове“, „органи-
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зирали са отбраната“ или като обикновени патриоти 
са се грижели за доставките за армията. Те знаят или 
усещат с инстинкта си на политически шверцери, че в 
една нормална страна ще станат пак нищо и никой за 
нула историческо и много кратко човешко време, та 
никой не би ги канил за кандидати или интервюирал в 
медиите. Затова спастрят парици в сейфове зад стени-
те на четириетажните си къщи или ги влагат в аудита, 
по сметки в континентална Европа ли на остров Кипър 
– всеки според разполагаемото и според усета си. Но 
вкупом, инстинктивно и организирано, се опъват на 
всяка реформа, която би могла малко да нормализира 
държавата и от столичната си или селска позиция не 
престават да плашат своя си избирател – видите ли, 
ей ги там ония четници, балии и усташи? Те ви взеха 
всичко, заради тях сте боси и гладни, пък ако не ме из-
берете да ви браня, ще ви вземат и малкото, което ви е 
останало или което държавнически ви дадох...

В наследството са, каза се, два милиона бежанци – 
половината от хората в тази малка страна, от която 
пък за единайсет години мир и международна по-
мощ се е върнала в домовете си приблизително по-
ловината. Който се върнал, върнал се – приключил е 
вече процесът, ако се гледа трезво статистически на 
официалните данни. Другата половина е също от две 
половини – или са намерили нова, небалканска съдба 
на севера и запада на Европа, в Америка и Австралия, 
или нов дом на ново място в родината – „на чуждо“ 
или „при своите“, не знам кое е по-вярно. Няма ста-
тистка колко са щастливо интегрираните в новата си 
среда, колко са прецаканите, нито за броя на разделе-
ните семейства.

Сещам се за Мухарем, когото карах на отиване към 
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Вишеград, когато на връщане карах Бояна. Избягал, 
пък се върнал на свойто. „Ами децата, дядо, къде са?“ 
„В Сараево, имат там работа, децата учат в гимнази-
ята.“ „Ами ти как я караш в твоето село на баира?“ 
„Имам крава. Все обещават, че ще пуснат и тока...“

Дълъг е списъкът на прецаканите. 
Майките със забрадките, вдовиците с пенсиите от 

по 40 марки – лева на месец и с болни деца, децата 
без бащи, децата – копелета на врага, дето не знаят 
чии са.

Бащите – защитниците, борците, които заради учас-
тието си във войната си останали недообразовани, без 
работно място, без един или без два крака, декласира-
ни и конкурентно неспособни. Като Бояниния зет, ра-
нен, докато участвал в обсадата на родния си град – 30 
марки на месец, слабо е бил ранен.

Разказано от Рамиз

След половин година тормоз в осем или девет плен-
нически лагера накрая ги пускат с изстрели над глави-
те за „на добър час“ – обърнала се политиката. С група 
стари мъже извървява пеша 280 километра през пла-
нини и гори и стига до град Завидовичи – при свои, 
съвсем близо до родния Маглай. И научава, че жена 
му била убита само няколко дни след раздялата им. 
Съпругата Мирсада с прякор Седа – „белокосата“ или 
„посивялата“ – е сред артилерийските жертви на веч-
но обсадените и постоянно обстрелвани градове. Пад-
нал снарядът точно пред прозореца, седем жени се-
дели наоколо, а тя – права, миела чинии, осколката я 
уцелила в сърцето.
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Обаче пак тогава научава, че децата му са живи. Си-
нът Ернад – тъкмо завършил тригодишното средно и 
го взели във войската. Тъкмо го взели и го пленили, 
както си спял на поста и не вярвал, че ония наистина 
ще нападнат. И той като баща си – половин година по 
лагери, пък го пуснали и до края на войната – все в ар-
мията. Работил после нещо като пазач, ама го съкра-
тили. Няма диплома – за къде е? Та Рамиз го уредил 
за помощен работник в училището. На 32, неженен, 
заедно си живеят.

Дъщерята Ерна, останала сирак на десет години, 
май е по-добре – сега следва в Сараево. Рамиз ѝ праща 
пари.

И самият Рамиз, хладнокръвно погледнато, не е от 
тотално победените.

На около шейсет, а здрав все пак след лагерите. 
След десетилетия стаж като учител по физкултура 
(туй му е помогнало сигурно да оцелее), ето го – за-
местник-директор на средното училище в Маглай. Не 
само има работа, ами достойно е мястото, уважават го. 
А страда.

„Патим“ може би трябваше да го преведа в случая 
като „мъча се“.

На чуждо живее и той.
Нямам апартамент, защото нямам партийни 

връзки.
Бивш титовист комунист нещастен, вярвал в брат-

ството и единството.
От сдружението на военнопленниците му дали печ-

ка. Викат го да свидетелства по процеси срещу мъчи-
телите в лагерите, ама все излиза на минус с пътните 
и квартирните.

С огорчение разправя за едно запазило се писмо, 
което от някой от лагерите написал на дъщеря си 



197

eКниги

Ерна. Писмото влязло после в документална книга на 
местен журналист за патилата в обсадения Маглай. 
Подал му авторът книгата и поискал да си я плати – 
десет марки (десет лева).
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Смешна случка с нормални хора

В списъка си на победители и победени имам още 
и цели категории, и единични гласове, които си искат 
по няколко реда, но Рамиз ме подсети, че май съм се 
поувлякъл с черните краски.

Наистина мойта сметка е, че в тази война пет или 
десет процента са били победителите, а 90 на сто – пре-
цакани в една или друга степен, „на све три стране“. 
Ама в антивоенния си патос дали пък не портретирах 
една умираща нация от престъпници, мошеници и 
обречени на биологическа гибел нещастници?

Господин Рамиз Мачкович ми изглежда нормален 
и почтен човек. Корав и отвън, и отвътре ми се вижда. 
На всичко отгоре ми каза за времето си по лагерите 
– „оправях се“. Усети учудването ми и обясни. С педа-
гогическия си опит вероятно е научил да разпознава 
и преценява хората, да контролира реакциите си, да 
избягва погрешни стъпки или дори погледи. В часове-
те на разговора ни не усетих у него нито една искрица 
омраза – дори към онези, които са го карали да пее, до-
като копае, или щели да го разстрелват заради „опит 
за бягство“ или за запалена цигара. Не пропускаше да 
спомене другите, които са го спасявали или просто са 
му давали храна. Усещах една горчивина, която като 
че ли бе пратил някъде много надълбоко или нависо-
ко, а сега неохотно черпеше от нея – заради мен.

Живее се. Трябва да се живее. Част от истината за 
войната е и наличието на нормални хора, жизненост-
та на духа им. Сещам се с благодарност за тях, те и 
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на мен са помагали да се оправям в Босна. И преди 
едно задължително парче от истината – за войници-
те, защото без тях дори войната срещу цивилните е 
невъзможна, ще сложа една дребна случка в чест на 
нормалните хора. Те никъде не са в изобилие.

Пътувах към Сараево в една есенна вечер, когато 
15-годишната ми вектра показа признаци на немощ. 
Отбих встрани и спрях, вдигнах капака на двигателя в 
знак на съчувствие, но клетото возило, изстрадало по 
балканските пътища, скимтеше тихичко и отказваше 
да заръмжи обичайната си моторна песен. За късмет 
бях тъкмо пред портала на някакво предприятие. Че-
тирима или петима мъже седяха в портиерната, пиеха 
кафе и се грееха на електрическа печка тип „лъч“. Не 
знам дали лениво изчакваха края на работното време 
или пък бяха нощната охрана, току-що дошли на ра-
бота, но те откликнаха на бедата ми. 

Около вектрата се събра не съвсем професионален 
консилиум и се заключи, че повредата е електрическа. 
„Ами има ли наблизо майстор?“ – питам.

Мъжете проведоха кратка дискусия върху две или 
три номинации – кой го бива за тази работа и дали си 
е у дома, накрая избраха някой си Хайро от близката 
махала и тръгнаха към портиерната да му се обадят.

Останах край колата си и запалих цигара. После 
още една. Все по-често поглеждах нагоре към завоя, 
откъдето трябваше да се появи моят спасител. Здрача-
ваше се, взе и да ръми. Пак отидох в портиерната.

„Обадихте ли му се?“ „Обадихме се.“ „Е?“ „Ще дой-
де.“ „Ама каза ли със сигурност, че ще дойде?“ „Си-
гурно е бе, човек!... Ако не дойде, ще се обадим на един 
друг.“

На Балканите сигурното си е сигурно. 
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Още в първите години в Босна една червена лам-
пичка започна да светва в главата ми, щом в някакъв 
делови разговор чуех стандартното и лежерно „Нема 
проблема“ или „Биче све у реду“. Или вече по-инди-
видуалното, отчитащо вероятно някаква реакция на 
зениците ми – „Само ви не бринте (не се тревожете), 
господине Велко.“

Хайро обаче пристигна и мъжкият консилиум от-
ново се събра около вектрата, макар че ту прокапва-
ше, ту спираше да вали. Още щом паркира и излезе 
от вехтото си юго, забелязах, че не носи сандъче с ин-
струменти, ама нейсе – майсторът бе тук, не бях сам, а 
намирах се само на час път от Сараево.

Хайро извади от джоба си една отвертка и първо 
провери свещите. Тоест издърпваше кабелите един по 
един, аз припалвах, а той с върха на отвертката прове-
ряваше ще изскочи ли искра на края. Така се устано-
ви, че само един от цилиндрите получава захранване. 
После тръгна още нещо да проверява под вдигнатия 
капак. Вектрата, макар и петнайсетгодишна, е с дви-
гател, управляван от компютър, и тази диагностика с 
отвертката малко ме притесни. Тихичко попитах един 
от мъжете: „Този майстор нали е електротехник?“ 
Кимване, дръпване от цигарата. „Ами гледам, че няма 
инструменти, уреди... „ „Не брини ти.“

Хайро обаче бе на вярна следа. Започна да размест-
ва кабелите, като сега вече ги издърпваше и откъм 
свещите, и от другия край, откъм делкото, наричано 
още разпределител. Неговата комбинаторика с при-
палването и проверката за искра на върха на отверт-
ката отне известно време, но бе желязно доказано, че 
кабелите са окей – всеки провеждаше ток, обаче при 
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всяко положение пак само един цилиндър бе захран-
ван. Това насочи подозренията към делкото. Капачето 
му обаче не можеше да бъде свалено с отвертката на 
Хайро. Е, аз не умея сам да си оправям колата, но ви-
наги нося някакъв инструмент. След още един тъжно-
скрибуцащ опит за припалване се видя, че палецът на 
разпределителя не се върти, оттам и целият проблем. 

Тези мои навярно непрецизни описания не целят 
да ме покажат технически грамотен, нито пък очак-
вам това от читателя. Но дано да са създали предста-
вата за традиционните за малките среди на Балканите 
усърдие, упоритост и изобретателност. Сиромах чо-
век – жив дявол. На никого от мъжете не му хрумна 
да викаме пътна помощ, за да ни откарат с вектрата до 
някой скъп специализиран сервиз. По-късно, когато 
потта ми бе изсъхнала и седяхме с Хайро на маса, го 
попитах дали наистина е по електриката на автомоби-
лите. Той потвърди. Ама мултицет нямаш ли? Вдигна 
рамене – скъпо е. Оправям се.

Хайро наистина точно диагностицира болката на 
колата ми само с отвертка – зъбният ремък. Помислих 
си без благодарност за софийските майстори, които 
ми бяха проверявали и заменяли наскоро клиновид-
ните ремъци, а да не ми кажат: „Абе, имаш още един 
ремък, назъбен, дай да го видим и него.“

Паднал бе мрак и нямаше вече никакъв шанс да 
се търси наблизо този ремък, та Хайро предложи да 
ме тегли до съседния град Какан, да оставим колата 
на сервиз за през нощта, да ме закара до автогарата, 
а аз на другия ден да се върна от Сараево, за да си я 
прибера. Знаех, че Какан трябва да бе съвсем наблизо, 
та идеята за нощно теглене не ме притесни отначало. 
Докато извадя въжето от багажника, Хайро вече бе за-
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качил своето, доста късичко, поздравихме се с остана-
лите.

„Полако, Хайро, молим те“; „Полако, не брини“ – и 
потеглихме.

Не можех да повярвам. Хайро ме теглеше с петде-
сет километра в час по завойчестия планински път 
по едно стръмно спускане към града. При неработещ 
двигател и спирачките не работят, можех да разчитам 
само на ръчната. Вектрата е голяма кола, тежи над тон 
и половина, можех да смачкам старото му юго като 
мекица по нанадолнището. Щом опасно се прибли-
жех до задницата му, вдигах леко ръчната, след миг 
късото въже на Хайро се опъваше и трябваше да от-
пускам спирачката. Мигам с фаровете, ама той си кара 
с петдесет, че и отгоре. Два дни по-късно установих, 
че тази отсечка няма и три километра. На мен ми се 
стори тогава много дълга.

Спряхме на равното пред сервиза, прехвърлихме 
моя багаж в югото, запознах се с майстора, размених-
ме си телефони. На автогарата Хайро си е все край мен, 
гледаме разписанието, купуваме билет. Имаше още 
половин час до автобуса – хайде да се почерпим. Не 
заради почерпката остана с мен, сигурен съм. Парите 
можеше да си поиска на място, вероятно се е чувствал 
задължен да не зарязва до последно закъсалия чужде-
нец. Щях да се возя и можех да си позволя най-слад-
кия гаров коняк в живота си. „Кафе, Хайро?“ Много 
рядко босанац ще ти откаже кафе, независимо кой час 
на денонощието е. Нищо не щеше, зорлем го накарах 
да поръча един швепс. И веднага го питам какво му 
дължа. Направи една притеснена физиономия – „Абе, 
каквото там дадеш...“

Мразя го този отговор от България и му го казах. 
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Реших да му дам малко време за размисъл. Питах го 
за мултицета и научих, че е скъп. После стандартното 
– жена, деца, как е животът? Стандартните отговори за 
бедното битие в малкото градче. Жена, деца. Дъщеря-
та има нещо като фризьорски салон вкъщи, комший-
ки идват, синът иска да учи, абе, кара се някак. 

И пак „Кажи сега, Хайро, колко...“ „Абе...“ „Хайро, 
ти си майстор, знаеш си цената, няма да се пазаря.“ 
С това май още повече го притесних. Изпоти се пред 
очите ми, насили се да ме погледне и пита прегракна-
ло: „Десет марки много ли са?“

Този човек бе зарязал дома си тази вечер, бе пре-
карал около час, сгърбен под капака на вектрата ми, 
мокър от дъждеца, бе ме теглил в тъмното, докарал 
ме бе до автогарата, помогна ми да качим багажа, най-
сетне ясно му бе, че не съм сиромах като него. Дадох 
му петнайсет и рекох: „Благодаря, Хайро, почтен чо-
век си ти.“

Няма да теоретизирам за скромността, трудолюби-
ето и другите традиционни балкански добродетели, 
запазили се отчасти в малките места. Нито пък ще от-
деля толкова място за „контраслучката“ с майстора от 
сервиза, който през целия следващ ден се опитваше да 
ме лъже и изнудва. Тъй е то – различни хора, но тази 
малка глава бе за нормалните.
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Математически и други парадокси  
с активните борци

И всичко съществуваше едновременно: едни загиваха за 
своята родина, други в нейно име убиваха и крадяха, едни 
изгубваха домовете си, други ги придобиваха, едни губеха 
идентичността си, други твърдяха, че окончателно са я 
намерили, едни ставаха посланици, други – инвалиди, едни 
мъртви, други – едва живи...

Дубравка Угрешич пише своите „непатриотични” 
есета, когато Хърватска е във война. Напуска родината 
си, защото не желае да е сред „интерпретаторите”, ко-
ито служат на „господарите на войната”1.

Съдейки по хърватските вестници – те се разпрос-
траняват в Босна или често се препечатва от тях, – об-
ществото в тази страна като че ли особено мъчително 
преживява сблъска с миналото. Може би защото тук 
най-силно се е мълчало за тъмните му страни? Особе-
но големи са вълненията около преоценките на про-
чутата освободителна операция „Олуя“ (Буря), около 
арестите и съденето на група генерали и други военно-
временни вождове. Дълготраен скандал избухна в края 
на 2006-а, след като чуждестранни служби информи-
раха властите за големи задгранични сметки с пари, 
изнесени от страната през 90-те години. Президентът 
Степан Месич обясни в интервю за „Гласът на Аме-
рика“, че става дума за средства, влезли в бюджета от 

1 В цитираната вече книга „Култура на лъжата”, из есето „Именно 
начало”, а следващият цитат в тази глава е от „Бележки под линия”.
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приватизацията на държавните апартаменти, както и 
за доброволни дарения от диаспората за воюващото 
отечество.

Където и по света да разговаряте с нашите хора, те са 
много горди с това, че вземали заеми, за да помогнат на 
родината. А след това виждате майсторите, които днес 
теглят от тези средства. Никой не може да ме увери, че 
някой от ниските стъпалца в държавната йерархия може 
да разполага с милиони в страната и още милиони извън 
нея, това е невъзможно... Говорим за ситуация, в която 
едни са проливали кръв и гинели, защитавайки страната, 
а други са крали парите за отбраната.

Държавният глава повтаря писателката дисидентка 
с 12 години закъснение.

А непознатата ми авторка Ведрана Рудан писа в за-
гребския „Национал” за победители, които не са били 
дори на ниските стъпалца.

Крадците – преди войната шофьори на автобуси, по-
мощник-геодезисти, медици от предградията, монтьори 
от топлофикацията, контрабандисти на крадени авто-
мобили или началник-складове – днес са собственици на 
бензиностанции, хотели, строителни парцели, фирми, 
замъци, безумно луксозни автомобили. В съдебните зали 
пристигат в скъпи костюми и с брилянти по пръстите. 
Тези цинични господа притежават дворци, частни хели-
коптери и телохранители; жените и дъщерите им раж-
дат бебета, кръщавани от свещеници с кървави ръце. И 
хич не ги е грижа, че наоколо се скитат техните жертви 
– нещастници, останали без работа и без бъдеще, защит-
ници на родината, които още не са събрали храброст да 
вдигнат ръце срещу себе си и завинаги да престанат да 
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гледат Хърватска, заради която са изгубили ръце, крака, 
здраве и надежда.

Борци, бранители, браниоци

Народите от бивша Югославия използват някои 
общи и някои специфични думи за участниците в 
последните войни, които пък често се наричат „оте-
чествени“. „Борци“ сигурно би предизвикало у нас не 
съвсем безоснователни асоциации с „активен борец“, 
докато „бранилац“ – защитник, като че ли акцентира 
върху безкористен патриотичен принос. Всъщност все-
ки от термините означава и формално признат статус, 
свързан с някакви привилегии – най-често скромни, 
нерядко и мизерни. В следващите редове ще използ-
вам за краткост „бранители“. Отнася се за участници-
те на хърватска страна в хърватската война, която от 
тази страна се определя като отечествена – в защита 
на обявилата независимост нова държава срещу агре-
сията на доминираната от сърби и командвана от сър-
би Югославска народна армия. Противоположната 
гледна точка пък е за овладяването или отбраната на 
значителни територии с местно сръбско мнозинство, 
настояващи за автономия или за отделяне от отцепи-
лата се от СФРЮ Хърватска. Това бе само като кратка 
справка за рядко споменаваната в тази книга хърват-
ска война.

Как така бранителите се самоубиват, пък растат на 
брой, пита се Анте Томич, автор в хърватския вестник 
„Ютарни лист“.

От началото на войната, най-често чрез самозапалва-
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не, живота си са отнели 1632 бранители. Обаче матема-
тически парадокс е, че бранителите се убиват, а всеки ден 
стават все повече. Това е магия на Министерството на 
бранителите, трик на Ядранка Косор. Тази жена никога 
не е на загуба и не бива да се страхува за работата си, защо-
то невъзможно е толкова бранители да се полеят с бензин 
и да се подпалят, колкото нови тя може да измисли. По-
следния път ги изчисли на около половин милион – с около 
петдесет хиляди повече от миналата година...

Защо се убиват бранителите? Защото, казват, се е обез-
ценило всичко, което са направили. Те самите не винаги 
могат да обяснят кой ги обезценява – понякога това са ко-
мунистите, понякога – сърбите или главната прокурорка 
на Международния трибунал за военните престъпления в 
Хага. Това усещане за обезценяване е всъщност доста точ-
но и вероятно всички изброени са отчасти отговорни, но 
най-виновни са в собственото им министерство, където 
на всеки кретен и мошеник дават правата на бранител. 
Докато нещастните герои стрелят в себе си, измамни-
ците се смеят как са излъгали комисията и с фалшиво 
медицинско си изкарали пенсия на военен инвалид.

Болестно състояние на духа 

Усещането за обезценяване е универсално сред 
всичките борци, браниоци и бранители на трите вою-
вали народа. Причините за него ще разделя на едро в 
три категории – бедност, вина и превъртане.

Бедност. Най-видимият признак, че си сред изгуби-
лите. Как да преглътнеш несправедливостта, че онези, 
които през войната, в обсадата са продавали на жена 
ти крадено хуманитарно брашно, днес са каймакът на 
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обществото, а ти – фронтовакът с ордените, си неспо-
собен да изхраниш семейството си, не дай Боже, да е 
болен някой у дома, да трябват и лекарства.

И с това евентуално може да се живее, ако те топ-
ли поне идеята за изпълнен патриотичен дълг. Оба-
че бойците се сблъскват с факта, че войната е била 
мръсна.

Вина – Хага, съд. На все три стране – вдигат се на 
протести бивши войници, опъват плакати, дават ин-
тервюта в защита на поредния командир, обвинен за 
военни престъпления. Та нали ние бяхме жертвите, 
а онези – агресорите! Не може да е вярно, че когато 
славно сме освобождавали оная територия, нашите са 
хвърляли телата на старците в бунари...

Превъртането – официалният термин е следвоенен 
синдром – често е неотделимо от първите две причи-
ни. Психотравмата може да е от нещо конкретно, лич-
но изживяно – като жертва или като виновник – или 
от осъзнаването за участие в нещо безсмислено и не-
чисто. Човешката душа и съдба са прекалено малки 
да поберат две или три конфликтни действителности 
– онази, в която си тръгнал да браниш нещо (или са 
те натирили), реалността на фронта (или в хубавото 
село) и положението днес.

Войната е болестно състояние на духа, казва един 
участник в нея.

Дубравка Угрешич привежда пак в „Култура на лъ-
жата“ част от военновременно интервю с млад „убиец 
по професия“: „Надявам се конфликтът да продължи 
дълго. Какво ще правя в мирно време? Не мога да ра-
ботя нищо, освен да воювам... В борбата изгубих всич-
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ките си приятели, моят живот е пропилян. Само нека 
продължи... На бойното поле няма омраза, там има 
само луди. Да, аз съм луд. Единствената ми професия 
е да сея смърт около себе си. Затова искам войната да 
продължи. Ако настъпи мир, ще ме убие моят собст-
вен народ, на нито една страна не ѝ трябват луди...“
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Буги

Българският доброволец, Доктора – знаем го вече.

На Борачко езеро край град Кониц се заех с орга-
низирането на военната болница – сръбските докто-
ри бяха всичките избягали. Ама колеги от Ниш бяха 
започнали да обучават като медицински сестри шест 
момичета на по 15-16 години – доброволки. Обика-
лях складовете и набавях оборудване – стана истинска 
болница, правехме сериозни операции. Само аз бях 
лекар, но от Ниш идваше с хеликоптер колега хирург, 
като му обадя за много ранени. В нашата болница ра-
нен не е умрял. Имаше скривалище, охрана – дадоха 
ми стражари да пазят.

Фронтът беше на три-четири километра. Всеки ден 
ни обстрелваха – поне по 10-15 снаряда. Като свирне 
– и вече знаеш къде ще падне. Когато нямаше бойни 
действия, обикалях позициите, спях с момчетата – да 
се чувстват по-сигурни. Имахме единица от разузнава-
чи – минаваха линията да видят позициите, да се взе-
ме пленник. Винаги съм бил с тях, на 400-500 метра...

Беше период, когато приемахме и лекувахме хър-
вати. Около три месеца бяха само хървати, първото 
ми израждане беше на хърватка. Те поначало си бяха 
в коалиция с турците против нас, но после почнаха да 
се бият помежду си. Тогава ги пропускахме през наша 
територия и лекувахме техни ранени.

Как тъй, питам аз, в сръбска болница ще лекуват 
хървати, нали утре пак ще се обърнат срещу вас?
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Пропускахме цивилни, лекувахме войници, но това 
не ставаше за братската любов. Имаха доста запаси, 
осигуряваха ни нафта, лекарства, храна... Не става да-
ром, за черни очи.

Та стана случай с наше момче, което било в пленни-
чески лагер и там го измъчвали хърватите, а разбрал 
на фронта, че тук ги лекуваме.

Една нощ чувам долу гюрултия. „Докторе, ела, че 
Синиша е пиян, иска да влезе да избие хърватите.“ 
Слизам долу... „Ща чеш ти, бугарино, овде, ща чеш ти 
лечити усташе?“ Аз ще те спася от тях, вика, ще вляза 
да ги изтребя.

Казвам му, момче, докато аз съм тук, такива работи 
няма да стават. Ако искаш усташи – ето, там е фронтът, 
иди си хвани някой. Докато го докараш в болницата, 
можеш да му правиш, каквото си искаш, ама при мен 
няма да стане...

„Ей, като си толкоз ербап, хайде, вземи си автомата 
и ела на горния етаж!“

Вземам автомата, качваме се горе – заставаме на 
двата края на коридора. Стреляй ти пръв, казвам му, 
ако не уцелиш, аз ще уцеля.

А той – пиян, клати се.
Отдолу чувам – реват, въртят телефони в щаба.
Стоя така Синиша около 3-4 минути, клати се, пък 

хвърли автомата. „Не могу.“
Е, викам, говно си значи, не си мъж, айде марш от-

тука.
Това беше поводът и да престана да пия, защото си 

дадох сметка какво щеше да стане. Както залита, ако 
натисне спусъка, без да иска, и аз ще стрелям веднага. 
И какво става тогава, за какво сме се избили? Да се до-
казваме...
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След войната, по силата на Дейтънския мирен до-
говор, територията около Кониц остава под контрола 
на босненските мюсюлмани или „турци“, както и днес 
се изразява Доктора, а той самият с около пет хиля-
ди сръбски бежанци пристига във Вишеград. Четири 
години по-късно, през 2000-та, тук се и запознахме. 
Доктор Николов живееше в бежанския лагер в кварта-
ла Околище, в една миниатюрна стаичка, зарината с 
вестници. Беше влязъл в политиката, но повечето вре-
ме лекуваше без пари бежанците от съседните мизер-
ни бараки.

Бе организирал и детска градина, в която идваха и 
деца, живеещи извън лагера. Използваше връзките си 
с православната църква, с международните военни, 
с гръцкото посолство в Сараево и не знам какви още 
връзки, за да осигури безплатни лекарства за болни-
те, закуски и коледни подаръци за децата. Приемаше 
гости и неведнъж ме е черпил с прясна пъстърва от 
Дрина в едно голямо помещение с много политическа 
символика по стените – то бе нещо като дневна, сто-
лова и партийна централа. Докторът бе основал НИП 
– Независимото движение на бежанците, и имаше из-
брани двама или трима съветници във вишеградската 
община.

Бе станал опозиционер и дисидент. Съдеше се с 
местната управляваща националистическа партия, на 
която до вчера бе симпатизирал. Не помня точно едно 
или две-три бяха делата във връзка с клевети срещу 
него. Клеветяха го и обиждаха в съвета и във вестни-
ците. Той отвръщаше на грапав сръбски, но с хъс на 
боец. Имаше много благодарни и предани, но уви – не 
много силни поддръжници. Бежанци.

Не помня точно съдържанието на споровете, но 



213

eКниги

вероятно по-малката тема бе лечебницата, която бе 
станала незаконна. Тоест минали бяха години на мир, 
постепенно се въвеждаше някакъв ред във всичко, та 
и лечебницата трябваше или да се регистрира като 
частно Докторово предприятие – ама би излязъл ин-
тересчия и печалбар, или властите да я подкрепят и 
узаконят като публична. В тази схема Доктора бе идеа-
листично-непрактичната и вярваща на високи обеща-
ния страна, а местните управници не ги интересуваше 
„техните“ бежанци ще имат ли и занапред безплатна 
медицинска помощ. По-важно им бе да се удари по 
Доктора и по неговата опозиционна партия.

Големият конфликт, ако вярно съм го разбрал, всъщ-
ност бе от по-рано и – с извинение, че го опростявам, 
а нищо сензационно ново не казвам – бе заради злоу-
потреби. Доктора като лидер на коничките бежанци 
се бе намесил в проектите да им се построят монтаж-
ни къщички и кооперации. Договорените поръчки от 
България обаче били провалени, донираните пари и 
строителни материали бяха изчезнали. Къщичките – 
видях ги – бяха направени напук на Докторовото мне-
ние на частна „турска“ земя, която след бързия край 
на „вечното наше господство по тези краища“ общи-
ната трябваше да изплати прескъпо на собствениците; 
някой бе положил маркучи вместо тръбопровод, ама 
покрив над главата е все пак. За апартаментите пък бе-
жанците имаха бележки за настаняване и бележки за 
положен личен труд в строителството, но нямаха клю-
чове; керемидите, гредите, тухлите, мивките и бойле-
рите бяха раздадени с други бележки на „нуждаещи 
се“, а когато бежанците все пак получиха ключове за 
кокетните сгради на Гарча, край Дрина, голям въпрос 
бе как тия хора без доходи ще плащат сметките си за 
ток и вода...



214

eКниги

Прощавай, Докторе, за опростяването на твоята 
сложна съдба и на разните военнопечалбарски схеми.

Жив и здрав да е Доктора. Аз си свърших-недовър-
ших работата, пръв напуснах Вишеград, дойдох си в 
България; после пак в Босна – ама по други места. И 
той си дойде по-късно. През 2006-а го посетих в род-
ния му край заради едно мъчно интервю. Пак лекува 
бедни и болни, пак снове през балканските граници, а 
мисли и днес за връщане край бреговете на Дрина и за 
нови борби.
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За балканските душевности,  
за ината и раболепието

Балканските ни съседи на запад от нас имат нави-
ка да се целуват при среща. Младежи се целуват на 
улицата, целуват се възрастни мъже или мъже и жени 
при пристигането на гости. За сърбите е характерно, 
че се целуват по три пъти – едната буза, другата и пак 
първата. 

При случайни виждания се разиграва етюдът „Кол-
ко много ми липсваше!“ При по-младите той започва с 
радостно скимтене „Е-е-е-й! Чао!“ „Чао!“ (мляс-мляс), 
а при всички възрасти съдържа следните задължител-
ни елементи.

– Ма гдје си ти?! (Къде ходиш, бе, откога не съм те 
виждал! Прегръдки.) Шта има? (Кво става?)

– Ништа.
Никога нищо не става.
Краткият диалог завършва с универсалното по све-

та и у нас „Хайде, ще се чуем“, но преди това демон-
страцията на сърдечност и радост е тъй емоционална, 
че аз, българинът, се чудя колко много се обичат тези 
целуващи се хора.

Всъщност те сервилничат, а според Дубравка Угре-
шич (мислех си го, ама тя го е написала!) югославяни-
те се подмазват един другиму. В интерес на истината 
подобен фалцетен възторг и докосвания с бузки съм 
наблюдавал и другаде при срещи между разни чуж-
денци. И те се подмазват.

Сервилниченето в незначителни всекидневни си-
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туации на пръв поглед се бие логически с тезата ми 
за балканския инат, за който ще пиша в тази глава. 
Обяснението ми е, че подмяукването и целувките са за 
„между свои си хора“, а инатът е реакция срещу външ-
ния фактор. Със своите можем години да се лъжем, че 
„ще се чуем“, ама знае ли човек кога ще потрябват? 
А ако не потрябват, пак си се обичаме, тъкмо защото 
не зависим от тях. Свой може да е и някой временно 
пребиваващ с чуждестранен паспорт – ако сме го при-
ели, ще си го целуваме. От чуждия пък може страшно 
много да зависи, това може да е нашият шеф или чуж-
дестранният командващ на бойните самолети в небето 
над главите ни. Тази зависимост е непоносима и про-
вокира ината – те пък ли ще ни кажат...

Вероятно и единият, и другият тип реакции имат за 
цел да прикрият недостатъка на самочувствие.

Балканска черта?
Ще говоря в тази глава за босненци (тоест за хора 

от трите народа в Босна), за сърби (имам предвид и 
онези от Сърбия), за балканци или за югославяни – 
според това колко конкретни или по-общи са наблю-
денията ми.

Липсата на самочувствие се оголва при опитите 
на босненеца да се прави на „газда“, сиреч господар, 
шеф. А къде по-добри условия за това от кафенето 
или ресторанта? Босненецът ще се отпусне тежко, гос-
подарски в стола си, сякаш е хванал Господ за брадата 
(според местния израз) или сякаш е някой богаташ, 
който се чуди дали да не вземе за аперитив шампан-
ско и стриди. Ще примижи пренебрежително към 
менюто и ще заръча покровителствено на келнерчето: 
„Де, донеси ми једну кафу и један джус.“

Аз пък се дразня, когато монтьорчето, което ми 
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сменя гумите на колата и което по години може да ми 
бъде син, ми говори на „ти“ – в Сараево или в София. 
Дразня се също, когато пътният полицай в Сърбия или 
в Черна гора, погледнал документите ми, пита: „Къде 
си тръгнал бре, Велко?“ Дразня се в Босна и в Бълга-
рия, като ми вършат някаква платена услуга, да ме 
наричат „шефе“. Предпочитам да се обръщам и към 
много по-младите с „вие“, в определени ситуации ще 
си позволя „младежо“ или „мойто момче“, но няма да 
кажа на келнера „шефе“, а „Донесете ми, моля, сала-
тата заедно с ракията, преди основното ястие.“

При което настъпва реакцията на ината – аз по-до-
бре знам кога се сервира салатата.

Тукашният инат нерядко ме е смайвал – във всеки-
дневието и в работата. (Историческият инат, за кой-
то пиша по-нататък, ми е симпатичен.) По обективни 
причини Босна е страна, в която има много чужденци, 
които трябва да казват на местните хора как някои 
неща следва да се вършат по новому. Характерната, да 
не кажа универсална първа реакция е те да ви обяс-
нят защо туй нещо не може да стане така. Рядко ще ви 
предложат алтернативно решение – освен запазване на 
досегашната практика в правенето на нещото, но това 
няма значение, защото в крайна сметка почти всичко 
става – така или онака. Другият и по-трудно пробива-
ем вид съпротива е, когато не се изнасят никакви вер-
бални възражения, но босненецът продължава да си 
кара по своему. Както казваме у нас, ти му говориш, 
а оно пасе ли, пасе. Не чува, не разбира. Отказва да 
разбира.

Прибирам се веднъж в сараевската си квартира и 
гледам близо до блока някакъв чичо паркирал очука-
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но комби и продава на улицата чудесни домати и кар-
тофи.

„Кило домати и кило картофи“, казвам.
Това е много проста реплика за сравнително до-

брия ми местен език. На доматите казват парадайз 
(или райчице на хърватски), а на картофите – кром-
пир, както в някои български краища.

Чичото кимва и се навежда да чисти от боклучета 
тавата на кантара. Каква любезност и акуратност, ми-
сля си. Обаче той се изправя, усмихва ми се и ми об-
ръща гръб, за да изтриса и подрежда празните щайги. 
Както си стърча глупаво, започвам да схващам, че има-
ме проблем в комуникацията и произнасям отчетли-
во малко по-сложно изречение. „Ще ми продадете ли, 
моля, килограм домати и килограм картофи?“

„Кило домати и кило картофи?“
„Да, кило домати и кило картофи.“
„Ей, аз пък не разбрах, че говориш нашия език“, ус-

михва се чичото, докато ми подава торбите.
В случая психологическата формула на твърдогла-

вието, която е трябвало да пробия с известно насилие, 
е: „Тия, чужденците, не разбират и аз не им разби-
рам.“

А обобщено, инатът е защитна реакция на един 
консервативен, патриархален, балкански манталитет 
срещу потенциалните опасности на онова, което идва 
отвън – новото и чуждото.

„Он че ми кае!“ „Те кво си мислят? Че ние тук берем 
доматите с колчетата?“

Вероятно за доста от наблюденията ми в тази книга 
читателят ще си каже: „Ами че то и у нас е тъй.“

И уви, вероятно ще е прав.
Знам също, че има съвременни автори, според ко-
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ито изобщо не съществува такова нещо като национа-
лен характер, а само натрупвания от предразсъдъци, 
клишета, стереотипи и митове.

Да говорим тогава за регионални особености?

Личният ми опит от последните десет години е, че 
балканските народи имат съществени и общи, и от-
личителни черти. Някои от общите условно наричам 
славянски, а други ми се виждат типични за всички 
балканци.

Склонността към бърборене за сметка на действието 
например. Не са ли универсални по нашите земи ори-
енталската леност и склонност към отлагане? Ами за-
вистта, поглеждането все към чуждата паница („Чуж-
дата кокошка – гъска“, „На комшията кравата да му 
пукне дано“), непризнаването на чуждия успех („Кой, 
тоя ли, бе? Че аз на него сестра му съм... такова“). А 
бързината, с която въздигаме в култ и пак така бързо 
отъркалваме в калта довчерашния кумир? Замислете 
са за нагласата да осъждаме като тежък грях кражба-
та на лична собственост и детската невинност, с която 
крадем от общото? За странната смес от напомпана 
гордост заради митични национални добродетели и 
негативизъм към всичко наше, тукашно? Всяко прова-
лило се начинание у нас се нарича „българска работа“, 
а в Гърция – „гръцка работа“, отбелязва писателят Ге-
орги Данаилов, когото ще цитирам по-нататък. Сър-
бите пък казват „српска посла“.

Нерядко като типични славянски черти се сочат 
мистичната ни самовглъбеност, пасивната съзерца-
телност, отнесената мечтателност. На мен пък ми се 
струва да съм усетил разлики между коравото и зем-
но българско сърце и предозираната романтичност 
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на братята славяни от бивша Югославия. Или ако не 
сме различни във всекидневието, то поне различно 
тънки и дебели струни трепват в душите ни, когато 
се забавляваме, а обичаме да се забавляваме, като тъ-
гуваме.

Фолкът и естрадата може би са по дефиниция сълз-
ливи жанрове, но според мен песните, които се пеят 
оттатък западната ни граница, бият по сантиментал-
ност текстовете, над които леят сълзи и ракия гърци 
или българи. Може и тъй да ми се струва само, защото 
тъкмо тези песни най-дълго и най-често по принуда – 
на обществени места – съм слушал. Обаче ако имате 
случай да изгледате като мен много югославски и пос-
тюгославски филми, сигурно ще отбележите високи-
те дози романтика и метафоричност. Понякога ми се 
струва, че гледам все един и същи филм – някой пада 
от небето и започва една невъзможна любов, влюбени-
те летят със саморъчно направен самолет над Аризон-
ската пустиня или върху старомоден железен креват 
над зелени балкански хълмове; гайда или кавал тъж-
но огласят потънали в цвят долини или голи планин-
ски чукари – жалят за разбити или прободени с нож 
сърца; страдат груби мъже с нежни души и женоря с 
уплашено-красиви очи, текат кръв и ракия – и накрая 
пак гайдата, кавалът или акордеонът те доразплакват, 
докато минават финалните надписи.

Не иронизирам тези филми, всъщност приятелите 
ми знаят, че обичам да ги препоръчвам. Един от тях, 
киновед, казва, че няма лош югославски и английски 
филм, и аз съм съгласен с него. Питам се обаче дали 
наистина, както са ми обяснявали, Кустурица е повли-
ял толкова силно цяла школа на югославската кинема-
тография, или прочутият режисьор и учениците му 
изразяват реални колективни световъзприятия.
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И самовъзприятия. Защото няма как да не харесате 
в тези югославски филми самоиронията, ведрия смях 
при изтипосването на не твърде красиви черти на на-
родния бит и характер, крайното внушение – абе, го-
тини сме си все пак въпреки всичко...

Такива сме си, напук на света, нека си гледа рабо-
тата.

Пращал е този свят отдавна пътешественици да 
надничат в къщите и в душите ни, да си водят бележки 
за общото и специфичното по тези земи, да похвалят 
за едно, да се чудят на друго. Един от тези пътешестве-
ници уж бил отбелязал навремето, че единствено при 
сърбите на въпроса „Колко е часът?“ ще ти отговорят 
„А що питаш?“

Ако е вярно, че след дълги години съвместен живот 
дори кучето и господарят му започват да си приличат, 
няма защо да се съмняваме, че от общата многовеков-
на биография на балканските народи като от калъп са 
излезли сходни души и муцуни. Оттук нататък загадка 
голяма за мен и несигурна диалектика е дали разлики-
те в историческия късмет са предопределили разлики 
и в националния нрав, или обратното – че от все гру-
бия, но комай не еднакво твърд материал буйният по-
ток на времето е успял с дълго търкаляне да позаобли 
някои камъни, а други са си останали ръбести напук 
на стихията.

За една от разликите ще пиша до края на тази глава. 
Забелязах я в усилието си да си обясня първо една кон-
кретна война, а впоследствие – неизветряващия мирис 
на горял барут над западните Балкани. Ще сравнявам 
сръбския инат и българското раболепие, като аргу-
ментите си ще търся вече не в анекдотични наблюде-
ния, а в обективната, надявам се, история. Тази част 
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е за българите и нека читателят не ми се обижда на 
национална чест – опитвам се да помогна да разберем 
себе си и другите.

Начинът, по който са ме учили история в гимна-
зията, не ми позволи тогава да си дам сметка, че бъл-
гарският народ е комай единственият на полуострова, 
който не е дал голямо, решаващо сражение на при-
иждащите османлии. За гърците това е отбраната на 
Константинопол. За сърбите – Косово поле през 1389 
година, а преди това – битката при Черномен, край 
Марица (1371), когато войводите Вукашин и Углеша с 
60-хилядна армия стигат почти до Одрин. Румънците 
имат своя славен бой при Ровине (1359), който дълго-
срочно охлажда амбициите на завоевателя и в който 
на страната на османлиите загива васалът им Крали 
Марко – фолклорен герой на българи, сърби и маке-
донци. Ние имаме прекрасната, но уви, неотговаряща 
на действителността песен за цар Иван Шишман, в ко-
ято се пее: „Кон до коня, мила моя майно льо, юнак до 
юнака...“

Прескачам няколко столетия османско иго, окупа-
ция или присъствие – според гледната точка, защото 
на много страници ще трябва да се сравнява броя и 
масовостта на въстанията на отделните народи. В края 
на тази епоха сърби и черногорци се оказват единстве-
ните на Балканите, отвоювали своята нова държавност 
изключително със собствени усилия. Малко българи 
знаят, че в резултат на две големи въстания към среда-
та на ХІХ век сърбите практически освобождават и от-
браняват автономията на обширни територии (Белг-
радския пашалък), а Черна гора никога не е била сто 
процента военно-политически покорена. И нашата 
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родина се е борела, разбира се. Но от „Записките“ на 
Захари Стоянов аз поне съм запомнил най-вече без-
крайния низ от дрязги и предателства, трогателния 
пукот на черешовото топче, но не и описанията на ге-
роични, победни сражения. В „Под игото“ има една 
гениална за мен реплика – как единственият, осмелил 
се да протестира срещу клането, бил един луд. А за 
последващите събития можем да четем пак у Вазов – 
„Здравствуйте, братушки“.

В две световни войни българските политици правят 
тънки дипломатически сметки за изгодите от това на 
едната или на другата страна да застанем, а накрая все 
сме се озовавали на страната на започналия и загуби-
лия войната.

В Първата световна сърбите се опълчват на несрав-
нимо по-мощен противник и с цената на огромни 
човешки жертви излизат победители. А през 1941 г. 
военните свалят прохитлеристкото правителство, до-
като народът скандира по улиците в Белград „Болје 
рат, него пакт“, сиреч по-добре война, отколкото съюз 
с нацистите. И това става, когато кралството е заобико-
лено от сателити на Германия, включително България 
и Румъния. У нас (е, не само у нас) посрещат с цветя и 
Вермахта, и Червената армия, а в Югославия антифа-
шистката съпротива, в която сърбите претендират за 
водещо участие, е сред най-мощните в Европа.

След поредното „Здравствуйте, братушки“ Бълга-
рия става най-лоялният партньор на Съветския съюз 
във Варшавския договор и в СИВ. Предложението 
ни да ни приемат за 16-а република на СССР е един 
от много редките в историята случаи на доброволен 
отказ от суверенитет. Докато съседна Югославия (не 



224

eКниги

само Сърбия, разбира се) влиза в разпра със Сталин, 
превръща се в лидер на Общността на необвързаните 
държави и във витрина на някакъв алтернативен, ли-
берален социализъм.

Югославските войни от деветдесетте години пока-
заха най-грозните страни на сръбския политически 
инат. Обаче за великодържавната митомания „Целият 
свят е против нас, те са лудите, ние не сме“ вече писах. 
В реда на паралелите от предните редове ще напом-
ня само, че поне половината от обществото ни трудно 
преглътна решението да пуснем турските войски през 
наша територия да стигнат в Косово, а на руснаците 
да откажем въздушен коридор. По същото време сър-
бите се перчеха по мостовете на Белград и Нови сад 
с хартиени мишени на гърдите и се изживяваха като 
свалячи на невидими стелтове. Само този народ би 
могъл да измисли графита на една олющена сграда в 
столицата – „Бомбардирай, че да боядисам.“

На твърдоглавието на този народ вероятно следва 
да се гледа с еднакви дози уважение, скепсис и поли-
тическа предпазливост. Но как да оценим нашата си 
„гъвкавост“?

Много ми се ще да препоръчам на повече читате-
ли „Весела книга за българския народ“ на Георги Да-
наилов. Тук ще го направя с един цитат, който не е 
особено весел, а иначе писателят добре е показал на 
много страници, че опитите да се разсъждава върху 
сериозни народни работи е най-добре да се правят с 
усмивка. Два цитата, впрочем нека да бъдат – първото 
изречение от книгата, защото много ми харесва, и още 
един, по-дълъг, по темата на тази глава.
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Думата народ е неясна и трябва да се употребява рядко 
и внимателно.

От цялата ни хиляда и триста годишна история 
повече от половината ние сме били подвластни на чуж-
денци: византийци, татари, турци, че и руси, били сме 
подчинени и на надменни български боляри. Не ми се ще 
да спекулирам с този използван до втръсване довод, но да 
се пренебрегва той е недопустимо. Ясно е едно: господари 
у нас е имало за кратко, роби за дълго. Както казва Пенчо 
Славейков, не петстотин, а хиляда години сме били под 
робство. Бая време сме имали да се прекланяме, да се прес-
торваме на раболепни, да се учим да оцеляваме. Отгоре на 
всичко сме си малък народ, и най-лошото – беден народ, 
който е могъл да измисли поговорката „Бий го по глава-
та да не му кинеш дрехите!“ И въпреки тази очевидност 
продължаваме безспирно да се питаме защо сме покорни. 
Защо беше слаба съпротивата срещу комунистическата 
диктатура, защо си мълчахме и махахме с ръка на вож-
довете от трибуната... Ами защото: „Вол, що си влачи 
хомота, не го бодат по гърба!“, защото „Преклонена глава 
остра сабя я не сече!“ и защото „Не е юнак, който бие, 
юнак е, който търпи!“

Колкото и да е обезсърчаващо, трябва да признаем: бор-
ците за политическа и черковна свобода, участниците в 
нашите въстания, хайдушките чети са скромна част от 
българското население. Според Славейков най-хубавите 
български народни песни са хайдушките, но те са и най-
малко на брой. Това заключение може да е печално, но то 
не бива да се прикрива. Четете Захари Стоянов и Христо 
Силянов и ще признаете, че мнозинството от българи-
те са получили свободата си, доколкото думата е точна, 
като дар свише...1

1 Данаилов, Георги. Весела книга за българския народ. Велико Тър-
ново, Абагар, 2004.



226

eКниги

Тъй... Ама какво от това? Добре е да се знае какво 
е било или какво някой мисли, че е било, ама къде са 
изводът и поуката? Започна се несериозно тази глава с 
разни неща за целувки, домати и картофи, за балкан-
ски инат и славянска мечтателност, а сега какво – да се 
покаем дружно и да си посипем с историческа пепел 
коравите глави? Или дружно да се просълзим с „Вя-
тър ечи, Балкан стене, мила моя майно льо, всички на 
оръжие!“

Преди няколко години, малко след като НАТО 
бомбардира Югославия, се връщах от Черна гора към 
България и качих на автостоп възрастна сръбкиня. За-
почна обичайната приказка „Как е при вас?... Е, също-
то май горе-долу като тук“ и прочие – знаете ги си-
гурно тези тривиални „съседски“ разговори. Този път 
обаче събеседничката ми кривна от обичайната тема 
за цените и доходите, попита ме какво мислят у нас 
за войната. Опитах се да изрека нещо помирително и 
дипломатично, в смисъл, че повечето хора ги заболя 
от бомбардировките и от онази наша работа с кори-
дорите.

„Вие ще се оправите... А нас пак ни биха. Колко 
войни вече.“

Как така?! Аз се срамувах заради своето правител-
ство и парламентарно мнозинство, а жената до мен не 
изразяваше очакваната и заслужена според мен па-
триотична гордост? Стана ми интересно, та добавих 
как ние в предишни войни сме се опитвали да правим 
дипломация, уж всеки път с по-силните, а накрая – все 
победени и загубили територии, докато сърбите са се 
опъвали на по-силния. Мъде трябват за тази работа, 
казах – според сръбския израз. (А мислех си – и лу-
дост.)
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„Така е, въздъхна събеседничката ми. Ама народът 
ни се обезкърви. В толкова поколения мъжете ни са 
гинели. Толкова пъти са ни разрушавали страната.“

Тази възрастна жена ми даде неочаквана перспек-
тива за размишленията ми за твърдоглавия сърбин и 
нашето уж овчедушие. Колко струва гордостта на мъ-
жете, ако я плащат децата им и жените, облечени в 
черно?

Овчедушен или мъдър е бил моят народ?
В края на краищата пряк резултат от умението му 

да оцелява е и физическото съществуване на автора на 
тези редове и нима е прекалено висока цената за това 
– да прикриваме с козметиката на геройски историче-
ски митове синилата от бича и дирите стидни по вра-
та ни още от хомота стар?

Важно ли е изобщо това?

Мисля, че е важно. Прекалено да се харесваш и 
прекалено да не се харесваш – и едното, и другото 
може лесно да се превърне в медицински проблем. 
Някои дялове на медицината ни учат за опасностите 
от скрити комплекси и от маскировъчни защитни ре-
акции. Добре е затова да си знаем кои сме, а следва-
щите въпроси ще са – искаме ли и можем ли да бъдем 
инакви.

Някъде съвсем в края на тази книга ще сложа още 
разсъждения на тема „кой съм аз; кои сме ние“. А в 
следващата глава ще продължа с още неудобна и мал-
ко позната – вероятно защото е неудобна – история.
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Топлице, WW I

Ако напишете в интернет търсачката Google 
„Топлице“, ще изскочат стотици текстове за различни 
хотели или минерални курорти в разни славяногово-
рящи страни, но няма почти никакъв шанс да забеле-
жите малкото статии за може би най-голямото военно 
престъпление, извършено някога от българи. Пробвах 
търсене на моя си и на сръбски език, на кирилица и на 
латиница – всякакви комбинации от „Топлице“, „вой-
на“, „рат“, „злочин“ и прочие.

На български в интернет могат да се намерят пре-
пратки, а в библиотеките и да се прочетат две много 
поучителни статии от проф. д-р Андрей Пантев за 
историческите обременености в отношенията между 
българи и сърби. Едната дори е озаглавена „Можем 
ли да забравим Сливница и Топлице?“, обаче и тя не 
съдържа конкретна информация за случилото се ос-
вен реторичния въпрос: „Повтаряйки с право Сливни-
ца, колцина от нас изобщо знаят за Топлице?“1

При същото търсене пък се натъкнах на бележка от 
сърбин, който се оплаква, че в интернет практически 
няма нищо за Сливница на сръбски език. Предизви-
кал бе кратка дискусия, която потвърждаваше каквото 
вече знаех – че крал Милан и нападението срещу току-
що обединила се България са сред най-нехаресвани-
те вождове и епизоди в историята на съседите ни. От 
други форуми обаче, където сърбите дискутират ми-
налото си, става ясно, че доста – вероятно млади хора 

1 Пантев, Андрей. Можем ли да забравим Сливница и Топлице? 
Лит. форум, V, № 38, 1-7 ноем. 1995, с. 1, 6.
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– имат мнение за ролята на българската окупационна 
армия през Първата световна война.

Неприятно ми е да влизам в темата на основата на 
малко и евентуално пристрастни източници от едната 
страна само, ама къде е другата? Струва ми се важно 
какво знаят и какво не знаят обикновените хора и как-
во обикновеният читател може да намери с добросъ-
вестно търсене в общодостъпни източници. Впрочем 
прегледах и някои нови наши учебници по история 
– само много внимателен гимназист с интереси отвъд 
взимането на матурата ще забележи срамежливите 
намеци за някои евентуални петънца в поведението 
на нашата войска и администрация в сръбските земи 
през онази и в следващата световна война. Затова ще 
разкажа първо за историческия контекст на Топлице, 
и то главно от гледната точка на нашите тогавашни 
противници. Струва си да видим през техните очи съ-
бития, дълбоко засегнали и двата народа. Дано по този 
начин отнема малко от „великата сила на незнанието“, 
която, по израза на професор Пантев, подхранва недо-
верието и злобата.

Първата световна война започва доста успешно за 
сърбите. През 1914 година те спират две големи ав-
стрийски офанзиви и на два пъти отблъскват непри-
ятеля отвъд границите си. След сраженията при Ко-
лубаре и Цер единствените австрийци, останали на 
тяхна територия, са военнопленниците.

Нещата се обръщат, когато на следната година Бъл-
гария се отказва от неутралитета си. На управници-
те им се струва, че са изчакали достатъчно, успехите 
на германците по фронтовете на Европа като че ли 
подсказват, че териториалната награда е по-вероят-
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на, ако се присъединим към Централните сили, а не 
към Антантата (или Съглашението – Великобритания, 
Франция, Русия, по-късно и Италия). Когато през ок-
томври 1915 г. немски и австрийски дивизии започват 
трета офанзива срещу опакия противник, българската 
армия атакува сърбите „в гръб“, както пише в някои 
техни учебници.

Заобиколена отвсякъде от превъзхождащ я про-
тивник и след ожесточени, но неуспешни боеве и 
контраудари, сръбската войска има само един изход 
– оттегляне през Черна гора и Албания към брега на 
Адриатическо море. Последвалите събития се помнят 
от съседите ни като едни от най-героичните в тяхна-
та история. Читателят може да ги тълкува като още 
един случай, когато в тъканта на националната иден-
тичност се вплита познатият още от Косово мит за 
жертвеността и мъченичеството, или да се опита да си 
представи реалния им драматизъм. Струват си обаче 
няколко реда. 

И така, в ситуация, в която капитулацията изглежда 
повече от логична, сръбското правителство и Генерал-
ният щаб вземат решение, което отчита и потвърж-
дава съюзническите задължения на страната – отте-
гляне. Тежката артилерия трябва да бъде закопана, а 
затворите на оръдията – да се вземат. Немското Вър-
ховно командване съобщава на 29 ноември, че „тъй 
като сръбската армия вече не съществува, а само ней-
ни нищожни остатъци са се разбягали в дивите албан-
ски и черногорски планини, където без храна и в студа 
ще намерят смъртта си, прекъсват се по-нататъшните 
операции и доклади от балканския фронт“.

Наистина – зимата вече идва, а средната надморска 
височина на планинските пътища, по които ще мине 
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войската, е 1800 метра. В началото на оттеглянето запа-
сите от храна са за девет дни за хората и още по-малко 
за животните от армията и обоза. С войската се отте-
глят крал Петър І Караджорджевич, правителството, 
депутатите от Народната скупщина и много цивилен 
народ – с жените и децата. Албанските племена атаку-
ват незащитените дялове на колоната...

В несигурните статистики за „Албанската голгота“ 
(несигурни са всички военни статистики) може да се 
прочете за 72 000 жертви при оттеглянето или за „244 
хиляди убити, умрели от глад, студ и болести, плене-
ни или безследно изчезнали“.

Все пак оцелялото мнозинство от войската и цивил-
ните стига до адриатическия бряг. Основните части 
изминават още 200 километра пеша, след което съю-
зниците превозват с кораби на гръцкия остров Корфу 
около 110-150 хиляди войници и офицери. Тук още 
няколко хиляди умират от изтощение, глад и болести, 
но армията възстановява силите си за няколко месеца, 
за да бъде прехвърлена през лятото на 1916 година на 
Южния, или Солунски, както още се нарича, фронт.

На този фронт се събират по около половин ми-
лион войска от двете страни – българи и немци, сре-
щу французи, сърби, англичани, италианци и русна-
ци. Простирал се е от егейския бряг, по течението на 
Струма, езерото Дойран, Битоля, до адриатическото 
крайбрежие край Вльора. Дълго време по тези 400 ки-
лометра цари относително затишие – чак до септем-
ври 1918-а.

Според сръбски източници планът за пробив на 
Южния фронт е съставен от сръбското върховно ко-
мандване, а сръбските сили са имали основната заслуга 
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в изпълнението му. Атаката на съюзниците започва на 
15 септември с огромна концентрация на артилерия и 
жива сила срещу укрепен български участък от фрон-
та и пробивът е осъществен още първите два-три дни. 
Следващата част я знаем всички – българската войска, 
зле снабдена, недохранена и изтощена от годините 
позиционна война, започва да напуска позициите си, 
разбунтували се части тръгват към София. Уплашено 
от Войнишкото (Владайското) въстание, правител-
ството капитулира на 29 септември 1918 година.

Сръбската армия преследва германските сили и на 
1 ноември – месец и половина след началото на офан-
зивата и след 600 километра, изминати пеша – влиза 
в Белград.

Победата на Сърбия в Първата световна война и но-
вите ѝ територии са платени с около един милион и 
двеста и петдесет хиляди загинали – това е близо по-
ловината от населението в старите граници; две трети 
от жертвите са цивилни.

Горните справочни редове, чиято цел бе да покаже 
какво сърбинът знае (а българинът – знае или не знае) 
за тази война, нарочно бяха филтрирани откъм патри-
отични емоции. Изкушавам се обаче като пример за 
изживяването на историята да приведа два цитата от 
сръбския учен Милорад Екмечич, роден край Чапли-
на в Босна и Херцеговина, последователно, в различни 
времена член-кореспондент или пълноправен член на 
Академиите на науките и изкуствата на Босна и Хер-
цеговина, на Сърбия, на Черна гора и на Република 
Сръбска в Босна и Херцеговина1.

За пробива на Солунския фронт: след 24-часовия 

1 Milorad Ekmečić. Ujedinenje 1918. Pirova pobeda. Priredio Dragan 
Mojović. www.pogledi.co.yu/diskusije
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ураганен артилерийски обстрел от 1718 оръдия срещу 
укрепленията на българския дял на фронта, „по сиг-
нал от свирка първата вълна на атаката се вдигнала като 
стена. За четири минути нахлули в българските окопи, а 
в следващите още толкова минути клане исторически за-
винаги пропаднал митът за великото българско царство. 
Една дълга история завършила тук, в траншеите. След 
сръбския пробив целият съюзнически фронт тръгнал на-
пред.“

За Пировата победа, последвала оттеглянето: „Така 
от най-голямата катастрофа за сръбския народ след 1813 
г. (неуспеха на Първото сръбско въстание – б. м.) въз-
кръснала неговата войска, възродена и морално укрепнала. 
Вече не била сила, която брани само своята национална 
свобода, а и бъдещето на европейската история. Най-теж-
кото поражение се превърнало в най-велика стратегическа 
победа. Това било нещо повече от възкресение на една уни-
щожена армия...“

Опитах се да си съставя някаква българска версия 
за тези събития и ако читателят се интересува, бих 
му препоръчал Военноисторическия музей в София. 
Това е една модерна експозиция, изчистена от съмни-
телна политика и излишна патетика, та ако прецедим 
и концентрата от сръбски патриотизъм в горните ре-
дове, във военно-техническо отношение картините от 
Южния фронт ми се виждат доста еднакви, а разли-
ките са само в акцентите – например кой колко дъл-
го и успешно е отбранявал разтеглените линии и чии 
точно Съглашенски сили най-много са допринесли за 
пробива им. Във всеки случай посещението в музея е 
по-интересно и информативно от четеното на излез-
ли във всекидневниците през 2006 година статии от 
български историци, в които се набляга на ужасната 
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несправедливост на Ньойския договор, без да се спо-
менават ненужни подробности като чия армия в чия 
територия първо е влязла. Естествено, нито в музея, 
нито в срамежливите учебници разчитах да намеря 
нещо за тъмните страни в поведението на освободи-
телите – или окупаторите. Ако Топлице наистина се е 
случило, излиза, че то е българско табу и единствено 
сръбска тема, та аз нямам друга версия за преразказ-
ване освен „тяхната“.

Топличкият край, където през 1917 година избух-
ва въстание, подпомогнато от върховното военно ко-
мандване в изгнание и потушено с кървави български 
щикове, се намира в Южна Сърбия, край река Мора-
ва. По онова време победената страна е поделена от 
север на юг между Австро-Унгария и България, като в 
българската част са сформирани две зони с центрове 
съответно в Ниш за Източна и Южна Сърбия и в Ско-
пие – за Вардарска Македония.

Окупационните власти начеват системна българи-
зация на местното население, която според сръбските 
източници включва забрана на сръбския език и азбу-
ка, промяна на имената, интерниране на цивилно на-
селение, преследване на свещениците...

Историкът Васа Казимирович пише в цикъла ста-
тии „Цената на сръбската победа в Първата световна 
война“1:

В „Моравска България“, където населението е обявено 
за „моравски българи“, думата сърбин била забранена. В 
доклада на междусъюзническата комисия за проучване на 
1 Vasa Kazimirović. Cjena srpske pobjede u Prvom svetskom ratu (2). 
Sve što je srpski disalo uzeto na nišan. www. srpsko-nasledje.co.yu/ sr-
c/1998/ 12/article-4.html и на други уеб адреси. Виж също Википедиja 
– Топлички устанак.
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престъпленията на окупационните власти е споменато, 
че... извършители са били офицери и войници от българ-
ската войска, но и български комити, както и предста-
вители на полицейските сили. Според данните на коми-
сията убити са над 150 свещеника. Убивани са на групи и 
хвърляни в ями... По ексхумираните тела са забелязани 
многобройни рани, нанесени с щик. На един труп са пре-
броени 74 пробождания!

В Уикипедия (по-точно – Википедиjа) пък четем 
статията „Въстанието в Топлице“, според която под 
прикритието на изселвания са извършвани масови 
разстрели – около 3500 избити в района на Вранье и 
3000 – в Сурдулица.

Още през 1916 г. започва четническа борба срещу 
австрийските и българските окупатори, а през проле-
тта на 1917-а избухва въстание, за чиято непосредстве-
на причина се сочи опитът за мобилизация на сръб-
ски младежи в българската армия.

Контраударът, воден според Васа Казимирович от 
полковник Александър Протогеров, бивш македонски 
комита, а по-късно – един от лидерите на ВМРО, е на-
сочен, както обикновено става по време на война, не 
само срещу въоръжените бунтовници, а и срещу ци-
вилното население.

Българите запалили и унищожили най-богатите села 
– Велика Плана, Гргуре, Горна и Долна Бресница, Тмава, 
Баня, Рача, Добри до(л), Луково. Село Александрово, насе-
лено с банатлии, е унищожено с оръдеен огън. В една къща 
българите затворили 37 души, а сетне я запалили. В ред 
села (Кръчмаре, Дедишац, Кошмач) наред с мъжете са раз-
стрелвани и бесени и жени. Много пъти българите залива-
ли хората с бензин и ги превръщали в живи факли. Невед-
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нъж сръбски селяни са хвърляни в казани с кипяща вода и 
сварявани – както в случая с Аврам Тодорович от Гргуре. 
В община Добри са погребвани живи хора, а в село Луково 
на селяните и селянките са отсичани ръцете, краката, 
ушите, вадени са им очите... Редовни български войници, 
а още по-често – комити, са рязали сръбски глави и са ги 
разнасяли из селата.

Двайсет хиляди са жертвите при потушаването на 
Топличкото въстание, разделени в неизвестни пропор-
ции на „австрийски“ и „наши“. Съпротивата срещу 
окупаторите продължава чак до пробива на Южния 
фронт, продължават и репресиите. Според цитира-
ни в сръбските източници данни на австро-унгарския 
„Червен кръст“ в края на 1917 година в България е има-
ло 35 хиляди сръбски военнопленници и около сто хи-
ляди интернирани цивилни граждани.

Опитвам се пак да се вслушам в гласовете на непо-
знати ми в този момент, но неизбежни опоненти. Чу-
вам ги да казват: „А защо В. М. не е написал как те... 
нас... през 1... година...?“ Единицата, която току-що 
сложих, май е излишна – „ние – тях“ и „те – нас“ е 
почнало още в първото хилядолетие след идването 
на Спасителя. Работата е там, че „ами вие, бре, тогава 
какво сторихте“, „ама онези пък еди-кога си, знаете ли, 
че“ и „кой започна пръв“ са може би най-злочестите 
стереотипи, когато на Балканите си говорим за мина-
ли работи – на масата в кръчмата или при масовото 
осведомяване. Меренето на пролятата отсам и оттатък 
кръв само ни връща към началото на поредния цикъл 
на кръвопускане. Позволих си все пак да цитирам ня-
какви факти или евентуално едностранни твърдения в 
този текст, защото предпочитам да се знае и малкото, 
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което може да се знае не само от всуканото с майчи-
ното ни страдалческо мляко „Те на нас какво ни сто-
риха!“, а и за опияняващата кръвно-млечна смеска в 
историите на другите. Онези пък, които сигурно знаят 
повече за фактите, нека ги изнесат извън архивите и 
кабинетите, да ги сложат на масата, за предпочитане – 
не кръчмарската, а масово-осведомителната. Да ми ги 
разтълкуват наопаки, ако съм сгрешил в търсенето на 
парчетата от някаква истина в интернет.

Поради тази логика ще сложа тук цитат от статия-
та на професор Пантев, спомената в началото на тази 
глава – кой ще ги търси в библиотеката тези редове 
отпреди десет години?

Ние с агресивна гордост съобщаваме за победата над 
сръбското вероломство през 1885 г., и то при обстоятел-
ства, когато все още имахме общ изконен враг – турското 
господство над балканските християни... Никой в Бъл-
гария не си даваше труд да разбере колко непопулярна в 
самата Сърбия бе тази братоубийствена война, така 
както по-късно никой в Сърбия не разбра инцидентните 
мотиви за идиотската атака на българската армия през 
юни 1913 г. – безумие, за което българите бяха достатъч-
но жестоко наказани...

После идваше великата сила на незнанието, което до-
пълнително ни засипваше със злоба. Малцина у нас си 
даваха труд да узнаят, че българската армия в Сърбия и 
в двете войни се оказа не само сред българско население и 
че българските войници там не са били ангели. Наглото 
удобство да кажеш, че във Видинско живеят „прави сър-
би“, както се твърдеше от сърбите на Парижката мирна 
конференция през 1919 г., носеше нехайното одобрение за 
онази плесница, лепната от сръбския крал на момче – не-
гов поданик, решило, че е българин. Колко още много губи-
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телни безумства могат да се изредят? А все пак става-
ше дума за народи, поразително близки и свързани с един 
културно-исторически универсализъм, напомнящ малко 
сходности и паралели в света... Нека да оставим колкото 
баналния, толкова и болезнен въпрос кой кому е сторил 
повече зло...

Някъде през 2000 година водих група босненски сър-
би на почти напълно делово посещение в България. 
Който е шофирал от Загреб до София, е забелязал, 
че най-бедните и неугледни краища по целия път са 
между Ниш и Сливница. Та докато ги возя, разправям 
им за миналите битки и показвам местата – край Сли-
вница сме ги победили, в Ниш и Пирот сме влезли, 
Димитровград-Цариброд са ни го взели след Ньой... 

Моята тогавашна колежка и приятелка Споменка 
гледа през стъклото безутешно сиромашките пейза-
жи край пътя, каменистите баири, разтуряните ни 
дворове и заключава: „Ако за тия бърда сме се били, 
по-добре да ви ги върнем.“
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Балканска приказка – story, history

Д-р Херкулес Милас, преподавател по турска лите-
ратура и история в Егейския университет, Родос, Гър-
ция, разказва на срещата на Балканския политически 
клуб в Истанбул през 2003 година един турски анек-
дот1.

Аз пък първо ще ви преразкажа съкратено самия 
анекдот, а после – брилянтните изводи на доктор 
Милас. Ще добавя идеите и на други остри умове, 
също свои си размисли над книги и вестникарски из-
резки – с надеждата, че от всичко туй ще си изберете 
нещо накрая, което да си подчертаете с молив като 
една от поуките в тази книга.

В отдавнашни времена група мъже от едно село в 
Източен Анадол тръгнали на гурбет към Истанбул. 
Когато преминавали край някакъв поток, един от тях 
посочил птица, която летяла съвсем ниско, и възкли-
кнал: „Вижте! Тя почти докосна водата.“ Мъжете за-
почнали да обсъждат случката, а скоро – и да се карат. 
Половината настоявали, че птицата е допряла за миг 
водата, а останалите – че само е минала много близо 
до повърхността. Спорът се разгорещил, изречени 
били обидни думи, започнал и бой, в който някои от 
мъжете извадили ножовете си. Когато най-сетне спре-
ли и осъзнали какво е станало, почти половината от 
групата били мъртви. Покрусени и разкайващи се за 

1 Changing Balkans. The Cultural Potential of the Balkan Countries as a 
Factor of Development. International Conference. 29 May – 1 June 2003, 
Istanbul. Balkan Political Club Foundation, Sofia, 2003.
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стореното, оцелелите погребали другарите си и про-
дължили нататък.

След няколко години същите гурбетчии се връща-
ли по същия път към домовете си. Когато стигнали до 
потока, спомнили си тъжния инцидент. Срамота е, ка-
зали си, че приятелите ни загинаха за нищо и никакво, 
глупаво е хората да се карат за толкова дребни неща. 
Докато кротко си говорели, че е трябвало спокойно да 
обсъдят въпроса, с уважение към чуждото мнение и 
без употреба на сила, един от тях рекъл: „В края на 
краищата има ли изобщо някакво значение дали пти-
цата докосна водата? Ако приемеш мнението на дру-
гия, дори да се престориш, че си съгласен с него, кавги 
от този род могат да се избегнат. Достатъчно бе да се 
каже: „Да, бе, птицата докосна водата“ и нищо няма-
ше да се случи.“

„Така е – рекъл друг мъж. – Но щеше да е още по-
просто, ако вие се бяхте съгласили, че птицата не до-
пря водата, защото беше очевидно, че не я допря.“

Читателят сигурно се досеща, че препирнята се под-
новила, пак преминала в бой и останалите от групата 
изгубили живота си заради същия въпрос за птицата 
над реката.

А ето и изводите на д-р Милас, както си ги е номе-
рирал:

1. След кризата настъпва разкаяние. Мнозина го-
ворят за мир, добросъседство и дружба. Чувството на 
съжаление е искрено.

2. Обаче „тъжните инциденти“ се повтарят. Защо? 
Защото, както се вижда от анекдота, участниците въоб-
ще не са разбрали същината на случилото се. Те про-
дължават да си мислят, че спорът е бил за „птицата“ – 
тоест за някакъв факт или ситуация извън тях самите.
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3. Нашите герои искрено съжаляват за насилието, 
но не и за своя начин на мислене, за отношението си 
към другите, за психологичните си нагласи и за своята 
„идеология“.

4. Трагедията е можела да се избегне не чрез кон-
сенсус по въпроса за птицата, а чрез коренна промяна 
на поведенческата нагласа. Упорството да се постигне 
единодушие върху „фактите“ може да има печални 
последици; важното всъщност е промяната на на-
шето отношение към преценките и възприятията на 
другите.

5. Обаче нещастната група от селяни не само не 
успява философски да се примири с две взаимно из-
ключващи се „истини“, но не е наясно и със своята 
психология. Те не са в състояние да разберат, че отно-
шението им е повлияно от основни човешки пороци: 
инат, който се основава на гордостта; гордост, прикри-
ваща чувството за несигурност; несигурност, произли-
заща от фобии; фобии, родени от невежество.

Добре, пита се доктор Милас, ние, народите, кои-
то също като героите от анекдота изпитваме вина за 
участието си в минали кървави конфликти, дали сме 
в по-добра позиция от анадолските гурбетчии или въ-
преки добрата си воля все още сме изложени на риска 
от повторение на „грешките“?

Трудно е да се даде окончателен отговор. От една стра-
на, днешните балкански народи имат богат опит от ми-
налото, отрицателни примери, които следва да се избяг-
ват. Ние имаме шанса да знаем защо сме воювали, да знаем 
много за национализма – идеологията, която доминира 
всички етнически конфликти. Академичният принос в 
тази сфера е огромен. В същото време обикновените граж-
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дани не са запознати с теоретичните постижения. На-
ционалистическата идеология доминира и се възприема 
от мнозинството като „здрав разум“. Това представлява 
заплаха за района.

Е, отваряме дискусията. Представям си как докла-
дът-метафора на гръцкия учен предизвиква конкрет-
ни възражения във връзка със скорошни балкански 
конфликти. В Босна трите основни народа и страни 
във войната си имат свои непримирими обяснения за 
случилото се – външна агресия и геноцид или граж-
данска война са основните тези плюс някои рядко из-
повядвани нюанси. Тоест „Скарахме се и се сбихме“ 
срещу „Вие започнахте първи, ние трябваше да се бра-
ним от планираното изтребление“. Единствената фун-
даментална обща черта на въпросните тези е непри-
знаването на собствената отговорност. „Нашите били 
правили лоши неща? Защо обвинявате жертвата, като 
целият свят знае какво направиха ония...“

Сараевският публицист и редовен автор в либе-
ралния всекидневник „Ослободженје“ Йосип Вричко: 
„Докато имаме три варианта на миналото, едва ли ще 
имаме общо бъдеще.“

Възразява му Боривой Таборин, и той често среща-
но име по страниците на същия вестник: „Десет години 
се препираме дали войната в БиХ е била гражданска 
или агресия, имало ли е геноцид или не. Ако ще пра-
вим същото и идните десет години, те ще бъдат изгу-
бени за страната. Утвърждаването на истината като ус-
ловие за национално помирение, за което се застъпват 
мнозина, е обикновено клише. Истината никога няма 
да бъде утвърдена. Моето предложение е: първо да се 
помирим, пък тогава голяма част от истината само ще 
излезе наяве.“
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Българският историк Андрей Пантев във вече цити-
раната статия: „Казват, че братската омраза е най-сил-
на. Казват, че братското предателство е най-отблъск-
ващо. Като при сбиване на деца балканските истори-
ографски школи старателно и с настървена прибърза-
ност питат и си отговарят кой започна пръв... 

Историята понякога е лоша учителка... Какъв е ис-
тинският смисъл на кощунствено звучащата фраза, 
че където има премного история, тя следва да бъде 
забравена? Възобновяването на миналото, неговото 
гротескно възпроизвеждане е по-опасно от невежест-
вената историческа амнезия. Особено ако това възпро-
извеждане е селективно и целенасочено!“

Ами сега – да гласуваме? Всичко е мъдро и вярно... 
Или да видим първо, кое е очевидно невъзможно и 
колко всъщност е стеснен изборът ни на мъдрост.

Ще чуете и други гласове в подобни дискусии да из-
разяват горчивината си от историографските и фрон-
тови вражди на Балканите с метафора някаква, че ис-
торията е вредна и нека я забраним. Толкова са много 
и наистина вредни злоупотребите с миналото, та и аз 
бих гласувал да обявим полуострова за едно или две 
поколения поне за зона, свободна от история. Но не-
възможно е, уви, защото всеки вакуум, оставен от чест-
ните интелектуалци или политици, ще се попълни 
веднага с многотиражни манипулации на национали-
стите.

Обаче да се напише и одобри една обща, универ-
сална история също няма как, а трудно, чак и опасно 
е да се живее с толкова различни истории. Помирени-
ето не може без истината, защото жертвата трябва да 
прости, а извършителят – да се покае, но невероятно е 
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това да се случи, докато всеки държи на сто процента 
от своята истина и настоява другият да направи пър-
вата отстъпка.

На основата на практическия си босненски опит аз 
гласувам за това истината да се търси. Да се рови в ар-
хивите, да се копае в масовите гробници. Но ако може 
шефовете на комисиите по ровенето и копаенето да не 
се изживяват като прокурори с обществена поръчка, а 
поповете и имамите да се молят над дупките, вместо 
да правят заглавия в медиите. Знам, ще я яхат и из-
насилват истината, както е било во веки веков. Чере-
пите и костите на жертвите ще се веят върху черни 
бойни знамена, натрапчивото вменяване на масова, 
колективна вина ще втвърдява ината на действително 
виновните и те ще продължават да отричат. Обаче в 
глобализиращото се дори тук публично и медийно 
пространство истината прокапва между чадърите на 
невинността. Мисля да съм видял и усетил как сред 
единия народ започват да си казват – абе, в Сребрени-
ца май наистина се е случило нещо, което... А други-
те пък ще си помислят над вестника – абе, и нашите 
май са правили лагери, палили отделно взети къщи 
и застреляли тук-таме по някой невъоръжен цивилен 
нещастник.

И това ми изглежда като някакъв напредък все пак. 
Разочароващо бавен наистина, та се питам – кога ще 
спре скелетното шоу, пропагандното взаимно замер-
ване с бройките на жертвите, меренето на пролятата 
кръв в историко-кубически единици?

Това е всъщност – както вероятно и другаде на Бал-
каните – проблем на бащи и деца. Няма богиня на ис-
торията, към която да се обърнем невинно с въпроса, 
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какво ще ни даде от пожълтелите си страници. Много 
преди първия вестник и дори преди първата читанка 
родителите избират кои страници от коя балканска 
приказка да прочетат за заспиване. Родителите пишат 
учебниците и те решават в уроците „Водене на днев-
ник“ или „Репортаж“ – реални босненски примери – 
колко да сложат кръв и ужас от попилени от снаряд 
детски тела и колко от онези, като че ли между друго-
то случили се примери на любов и алтруизъм.

Търсенето на истината ще даде плодове, ако пре-
глътнем каквото ни казва професор Милас – че е не-
възможно за вечни времена или дори за известно 
време да се намери универсална истина. Няма да има 
скоро общ учебник по история на Балканите, одобрен 
от парламентите и народите на множащите се бал-
кански щати, но възможно е да се постави на лавицата 
покрай нашия учебник и техния, и в тези учебници да 
са задраскани най-обидните редове, да са добавени тук 
или там по някоя нова страница.

Възможно е, макар често да ни мързи, да учим де-
цата да четат.

Ама поне да им кажем: „Ей така беше едно време 
– половината от нас казваха, че са видели птицата да 
топва перата си във водата, а другите...“
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Гора зашуми, Балкан стене

Кой казва, че България била малка?
Най-младата засега независима държава на Бал-

каните е и най-малката (пак засега) – само 14 хиляди 
квадратни километра. Черна гора заема площ при-
близително колкото Бургаска, Ямболска и Сливенска 
области, както са си една до друга в долния десен ъгъл 
на картата на родината ни. Още сравнения: Албания 
например има 29 хиляди квадратни километра, а 
Македония – 25 хиляди. Босна и Херцеговина е поч-
ти колкото Албания и Македония, взети заедно, или 
има-няма половинката на България.

По-малка от Черна гора ще е единствено територи-
ята на Косово, ако получи независимост – още не знам 
дали този въпрос ще се изясни, преди книгата ми да 
тръгне към печатницата.

На югославските езици „гора“ (с ударение на пър-
вата сричка) значи планина, а нашето „гора“ на тези 
езици е „шума“. На повечето европейски езици назва-
нието на новата суверенна държава Црна гора е Мон-
тенегро = black mountain. 

Обаче за разлика от Косово, Македония или Сър-
бия, Си Джи, както я наричат някои чужденци (CG – 
виж регистрационните номера на автомобилите), има 
неголям, но чудно красив излаз на море – Адриатиче-
ското. Казвали са ми убедително, че в тази малка стра-
на е туристически напълно възможно сутринта да ка-
раш ски в планините на север, а следобед да се окъпеш 
в „Ядран“. Косово би имало излаз на море само ако се 
обедини с Албания, а ако Сърбия изгуби и Войводи-
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на, ще има излаз на Дунав при Белград. Щастливи да 
бъдем, че Би Джи (BG) има гарантиран и неоспорван 
излаз на Црно море. И към Европейския съюз през Ру-
мъния.

Ей сега ще мина към сериозната част на тази глава.
Останах почти цяла нощ пред телевизора в неделя, 

21 май 2006 година, когато черногорците – около 600 
хиляди общо и по-малко от половин милион изби-
ратели – гласуваха за или против отделянето от Сър-
бия. След първите предварителни, но уж убедителни 
резултати привържениците на независимостта осве-
тиха с фойерверки столицата Подгорица и тръгнаха 
по улиците, размахвайки знамена и бирени бутилки. 
Малко по-късно в студиото на държавната телевизия 
настъпи видима паника, защото процентите на побе-
дата започнаха да се топят според разните паралелни 
преброявания и прогнози. В крайна сметка само нула 
цяло и четири десети от изискуемите проценти отре-
диха суверенитета, някакви си 2300 гласа се оказаха 
решаващи и още един балкански флаг се развя пред 
сградата на Обединените нации. Лесно запалимата 
смес от предреферендумни емоции, предварително 
подготвени фойерверки, победни шествия и тънки 
разлики в гласовете, слава Богу, изветря, мина се без 
улично-демократични сценарии. От Белград се чуха 
въздишки на горчивина, но и на облекчение, в самата 
Черна гора привържениците на съюза със Сърбия от-
казаха отначало да приемат резултатите, но важното 
е, че поредната подялба на югославското наследство 
стана мирно и цивилизовано. Това е сигурно.

Също така простичко и сигурно е да се каже, че две-
те главни сили в референдума бяха Блокът за обща 
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държава, наричани кратко юнионисти – подкрепяни 
от Белград, срещу Движението за независима Черна 
гора – суверенисти според местния политически реч-
ник, на власт в малката планинско-морска република 
след разпада на Югославия.

Обаче хлъзгавата тема на тази глава е кой кого по-
беди и как ще им върви нататък на победителите и на 
победените.

Един народ? Два народа?

Две години преди референдума бях на работа в Чер-
на гора – съветвах една неправителствена организация 
около наблюдаването и паралелното преброяване на 
гласовете от местните избори. Макар формално да ста-
ваше дума за властта в двайсетте само на брой черно-
горски общини, както винаги през последните години 
се мереха сили между юнионистите и суверенистите. 
В този проект работех изключително с млади, умни, 
образоващи се люде (студенти), по международни 
стандарти подбрано интелигенти, толерантни и поли-
тически коректни, та ми направи силно впечатление, 
че до един бяха ЗА независимостта. В следработните 
бирени часове не си говорехме за история, а за биз-
нес и бъдеще. Авторът не скриваше – както в цялата 
тази книга – скептицизма си срещу рисуването на 
нови граници на все по-малки „национални“ държа-
ви, слушаше аргументите – модерно формулирани, 
за очакваното развитие след отърсването от полити-
ческия и икономически диктат на Сърбия. Останах си 
скептичен – какъв е бизнес потенциалът на техните 14 
хиляди квадратни километра, където е тъй натрапчи-
ва бездната между прекрасните природни дадености 
и неразвитостта на туристическите услуги: от Белград 
ли им пречат да направят кафенета и ресторанти край 
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плажовете? И където всичко става с връзки, та преди 
да ми бият една инжекция пеницилин в дупето (в не-
деля, неработен ден, се разболях), се звъня на някакъв 
чичо в правителствените кръгове.

Аз съм им благодарен на тези момчета – както и на 
босненците, както и на азербайджанците, за добрата 
ни обща работа, за приятелските разговори – на бира, 
кафе или на чай, за подкрепата към самотния гастар-
байтер и за всичко, което ме е научило да деля хората 
не по етнос или религия, а по онуй, което те правят, 
когато има нещо да се прави. Та желая и на прияте-
лите си от Подгорица успех с новата им държава, чес-
титя им мирния развод с роднините на север; дано ми 
простят скептицизма.

Ще се опитам сега обективно да смеся в няколко 
реда противопоставените човешки, медийни и прави-
телствени мнения по въпроса за признатата вече нова 
граница. Все едно, че сменяте два канала на телевизия-
та или две маси в кръчмата.

Няма черногорски народ. Всички черногорци са 
сърби. Е, може би черногорците са малко особени 
сърби.

Ние сме два отделни народа с близка историческа 
съдба. Стига с тези опити за посърбяване, за заличава-
не на черногорската идентичност.

Черна гора е прекалено малка, за да се откаже от 
традиционните си връзки със Сърбия в икономиката, 
образованието, здравеопазването, спорта.

Общността със Сърбия е на неравнопоставени на-
чала. Те ни диктуват правилата, стесняват ни възмож-
ностите. След разпадането на Югославия само ние ос-
танахме без собствена държава.
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Черна гора е частна собственост на шверцера (кон-
трабандиста) Мило Джуканович и неговия клан; беше 
дупе до дупе с Милошевич, а стана пръв националист.

Мило се извини за ония работи. Може и да е бил 
шверцер, но в онези тежки времена и сърби, и чер-
ногорци живееха от контрабанда на нафта, тютюн и 
алкохол, обаче заплатите и пенсиите се плащаха на-
време.

Защо двама братя, живеещи в Подгорица и Белград, 
трябват да си вадят паспорти, за да си гостуват?

Няма да си развалим отношенията. Нашите деца 
пак ще следват в Белград, сърбите – добре дошли на 
море както винаги.

Заедно бяхме тръгнали уж към Европа, защо са ни 
изкуствени деления?

Трябва да се разграничим от сръбските престъпле-
ния в Босна, в Сребреница. Сърбите не щат да арес-
туват Караджич и Младич, размахват портретите им 
на митингите, а ние делим с тях вината за миналото. 
Забавя ни се евроинтеграцията, докато сме в една дър-
жава с тези националисти и шовинисти.

Ово није Монтенегро, а јунашко српско легло. Бој се 
бије за слободу Србије.

Црна гора у бој крече.

Е, размина се без истински бой този път.
Обаче какво все пак стана – разцепление или въз-

становяване на суверенитета?

Един народ, два народа

От собствената си доскорошна неосведоменост и от 
разговори с познати по повод референдума си дадох 
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сметка, че ние, българите, много малко знаем за черно-
горците. По силата на това незнание и на югославската 
инерция повечето от нас се изненадаха от твърдогла-
вието и успеха на техния стремеж към независимост, 
макар че всъщност хората от днешните земи на Сър-
бия и Черна гора са прекарали доста повече историче-
ско време разделени, отколкото в една обща държава. 
Струва си да се каже нещо повечко за черногорците, 
които освен че сами за себе си са един „особен случай“ 
на полуострова, имат – вероятно наред с албанците – 
най-силни основания да се наричат балканци. Сурова-
та планинска природа като че ли видимо е повлияла 
една твърда и неодялана душевност, отличаваща се – 
или самовъзприемаща се поне – с особена героичност 
и мъжественост. Знам, че онези, които по принцип 
отричат съществуването на национални характери, 
ще иронизират като мит и стереотип представата за 
черногорците като двуметрови мачоси с големи гла-
ви, голям инат и пословичен мързел. Други обаче 
ще се съгласят, че поне някои от особеностите им са 
обективни. Няма да ви трябват повече от пет минути в 
центъра на Подгорица, за да забележите необичайна-
та концентрация на високи и красиви жени. И мъже, 
както пък са ми казвали познати от женски пол.

Но не с хубостта на телата и душите ще се занима-
вам тук, а с миналото, което трябва да ни помогне да 
разберем привържениците и противниците на разво-
да между Сърбия и Черна гора. Още веднъж ще по-
ема отговорността за бърз полет над историята, при 
който от високото ще се видят само най-широките ѝ 
пътища, а по-малките пътечки ще се слеят с фона, пък 
дори с риска академично настроените читатели да ме 
упрекнат, че съм пропуснал важни разклонения или 
съм объркал дори посоките на света.
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От тази глава нека читателят сам си направи изводи 
колко идентични или близки, или различни са сърби-
те и черногорците – аз няма да взимам страна, а само 
модерно ще уважа правото на самоопределение и ще 
чакам да видя дали наред с територията, църквата, 
езика ще почнат да си делят и миналото, описано на-
кратко в следващите редове.

Славянските племена, чиито наследници са днеш-
ните сърби и черногорци, създават държава много по-
късно от военнополитическия съюз на прабългари и 
„нашите“ славяни. Чак до ХІІ век те живеят във фор-
мирования, които различни автори според позицията 
си наричат „парадържавни териториални единици“, 
области, княжества, „центрове на сръбския политиче-
ски живот“ или дори „сръбски държави“ – в сръбски-
те източници естествено.

Най-познати и силни сред тези образувания са били 
Зета и Рашка. Зета, известна и като Дукля, е бъдещата 
Черна гора; с името Зета е означена на съвременните 
карти една област около Подгорица. Другият център 
на власт – Рашка – и днес е название на град, река и 
манастир в Южна Сърбия, почти на границата със съ-
временна Черна гора, в областта, известна като Нови 
пазар или Санджак.

Доста време Рашка и Зета съществуват паралелно 
или в отношения на подчиненост, но за истинска са-
мостоятелна държава може се говори от ХІІ век, кога-
то на историческата сцена се появява династията на 
Неманичите. Те успяват да присъединят разни княже-
ства и в крайна сметка да обединят „всички сръбски 
земи“, че и доста чужди. Вторият Неманя е известен 
като Стефан Първовенчани, тоест първият владетел, 
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„венчал“ се за кралска корона. Най-голяма мощ и те-
риториално разширение сръбската държава достига 
при Стефан Душан 1331-1355, но скоро след смъртта 
му настъпват краят на династията и феодално раздро-
бяване, което силно ще улесни приближаващите ос-
манлии.

Мехмед ІІ Завоевателя – същият, който превзел Кон-
стантинопол и победил последния босненски крал, 
– окончателно покорява и Сърбия през 1459 година. 
Оттогава чак до края на Първата световна война сърби 
и черногорци имат отделна история. Защото малката 
Зета единствена от сръбските княжества запазва зна-
чителна свобода.

Докато сърбите вдигат въстания, черногорците от-
блъскват няколко османски вълни срещу планински-
те им владения около тогавашната столица Цетине. 
Един чуждестранен наблюдател находчиво отбелязал, 
че тези планини не могат да се превземат с малка вой-
ска, а голяма войска там не може да се изхрани. Цети-
не е било превземано за кратко, Черна гора е бивала 
в определени периоди васал на империята или вене-
циански протекторат (допуска се, че от венецианците 
страната за пръв път е получила сегашното си назва-
ние – Монтенегро), но черногорците никога не са пре-
търпели трайно или окончателно военно поражение, 
дори в най-лошите времена са имали значителна по-
литическа и икономическа автономия и не ги е било 
особена грижа да плащат обещаваните на султана да-
нъци.

Тук ще си позволя кратка спекулация за взаимна-
та зависимост между география на родината, история 
и народопсихология. Евентуалната щастлива връзка 
между планинската непристъпност и непобедимия 
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юнашки дух може да е само романтично клише, по-
пулярно и сред други народи. Една обективна особе-
ност при черногорците обаче е запазването до късно 
на племенната организация. Тази традиция, която е 
помогнала да се спрат османлиите, по-късно пък, през 
ХVІІІ век, когато страната е практически свободна, ста-
ва пречка за формирането на държава. Подобно пле-
менно или кланово устройство на обществото се на-
блюдава и у друг планински народ – албанския, който 
също много твърдо се е опирал на разни опити да бъде 
покорен и при който, според запознати, въпросната 
племенна традиция до голяма степен се е запазила и 
в днешния социален, че и политически живот. Не съм 
бил в Албания, но скромният ми опит от Черна гора 
и Косово ми изглежда достатъчен да твърдя, че тради-
ционните кланови или родови връзки са много силни 
тук, а чужденецът лесно ще ги усети в негативните им 
изяви – непотизъм над обичайните дори за Балканите 
стойности, полумафиотски структури в разните висо-
ки и средни ешелони на властта, а всичко това като че 
ли се приема от мнозина като нещо нормално, естест-
вено.

Впрочем Черна гора е особена и по начина, по кой-
то напук на съпротивата на племенните вождове се 
изгражда централизирана власт. В далечния ХVІ век 
последният „цивилен“ владетел от клана Църноевичи 
предал властта на владиката (митрополита) на мана-
стира в Цетине и насетне постепенно се формирала 
уникалната Владишка монархия – защото ръководни-
ят пост постепенно станал наследствен, тоест преда-
вал се на племенници. Именити владици в историята 
на Черна гора са се борили с турците и са подчинява-
ли собствените си племена, вдъхновили са и са водили 
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изтребването на черногорските потурнаци, т. е. съпле-
менниците, приели исляма, наложили – напук на пле-
мената и за евентуална завист на турците – плащането 
на данъци, спечелили са дори известно международно 
признание под формата на чуждестранни консулства 
в Цетине. Най-познати и уважавани и в Черна гора, и в 
Сърбия са владиците от рода Петрович, един от които 
съблича расото и се провъзгласява за княз...

Към средата и през втората половина на ХІХ век за-
белязваме прилики и постепенно сближаване в разви-
тието на двата народа или между двете части на един-
ния народ – според гледната точка.

В резултат на самостоятелни въоръжени борби и 
сърби, и черногорци са извоювали и отбранили зна-
чителна автономия, но надеждите им към Великите 
сили за добиване на пълна свобода и официално при-
знание са излъгани. Те сключват съюз за обща борба 
с Турция и започват война с нея през 1876 г. – малко 
преди обявяването на Освободителната за българи-
те руско-турска война. И двете държави придобиват 
формална независимост на Берлинския конгрес, а по-
късно техни князе се провъзгласили за крале.

В двете Балкански войни Сърбия и Черна гора са 
съюзници, като във Втората – Междусъюзническата, 
черногорците помагат на сърбите да спрат и да раз-
бият напредващите българи. Когато през Първата све-
товна война сръбската армия е притисната от север и 
изток от австрийци, немци и българи, тя започва да 
отстъпва през Черна гора и Албания към адриати-
ческия бряг. За това и за някои последвали събития 
вече разказах, тук ще добавя, че черногорците герой-
ски изпълняват задълженията си според общия план 
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за отбрана – да пазят фланга и тила на сърбите. За да 
осигурят оттеглянето им, те приемат сражение срещу 
двойно по-силен противник. След прочутата Мойко-
вачка битка военната им сила е окончателно съсипана, 
а страната им – прегазена от окупатора.

В края на тази война, както знаем, е провъзгласено 
Кралството на сърби, хървати и словенци. Тоест чер-
ногорците се отказват от династията и от суверенитета 
си, приемат да бъдат управлявани от сръбската коро-
на. Това никак не е било лесно решение – нито за тях, 
нито за по-големия брат; дори сръбски автори сра-
межливо признават тук-таме известна въоръжена съ-
протива в Черна гора, която пък според черногорска-
та версия е траяла цели пет години. В крайна сметка 
мнозинството и от елитите, и от народите подкрепят 
проекта за обща държава.

С края на Втората световна война Черна гора въз-
връща частично суверенитета си като една от шестте 
републики в Социалистическа федеративна републи-
ка Югославия – и ще остане в нея най-дълго от всички. 
След като Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина 
и Македония се отделят, Черна гора и Сърбия фор-
мират ФРЮ или както често я наричаха – „остатъчна 
Югославия“. Обаче стремежът към независимост все 
повече се засилва сред около половината от черногор-
ците и сред управляващите в Подгорица. Например, 
за да си осигурят финансова стабилност, те зарязват 
юго-динара и въвеждат немската марка, а по-късно и 
еврото, което и днес е в обръщение, макар страната да 
не е официално член на еврозоната.

Вероятно падането на Милошевич е стимулирало 
Европейския съюз активно, но внимателно да се наме-
си в отношенията между двете последни юго-републи-
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ки. С посредничеството и с натиска на ЕС бе формира-
на хлабавата Държавна общност Сърбия и Черна гора 
и се договори, че референдум за отделяне може да има 
след най-малко три години. Е, този срок изтече през 
2006-а. Пак ЕС наложи като „международно признат 
стандарт“ изискването най-малко 55 на сто от гласу-
валите да подкрепят независимостта, което несъмне-
но бе в полза на онези, които желаеха запазването на 
съюза със Сърбия. Резултатите бяха 55.4 % „за“ срещу 
44.6 % „против“. Бариерата, както се каза, бе прехвър-
лена с едва 2300 гласа, но точно заради „европейския“ 
критерий за 55-те процента никой не може да каже, че 
суверенистите са спечелили на тънко.

Доста разнопосочни бяха реакциите в Сърбия, къ-
дето политическото разделение в обществото става 
все по-видимо и болезнено след края на Милошевиче-
вата ера. Признаването на резултатите от референду-
ма се позабави малко, но неизбежното се прие. Какво 
пък толкоз станало, казаха най-огорчените, още една 
сръбска държава... Други пък от първите страници на 
вестниците честитиха „независимостта на Сърбия“. 
Трети отбелязаха края на вековния проект за Велика 
Сърбия и започнаха да моделират стратегии за бъде-
щето. Най-окуражаващи за мен бяха коментарите, в 
които се изразяваше надежда, че ще започне време на 
отрезвяване от народните страсти, на отхвърляне на 
едно ненужно бреме от миналото и съсредоточаване 
върху собствените проблеми и европейската перспек-
тива.

Новата независима държава пък отбеляза първата 
си проява на международната сцена по особено сим-
патичен начин – Ивана Кнежевич от крайморския 
град Бар стана първата мис Монтенегро, участвала в 
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състезанието за „Мис Свят“ – в Краков, Полша, през 
септември 2006-а.

Направиха си още една Академия на науките и из-
куствата и според думите на председателя ѝ, поета 
Еврем Бъркович, търсят нова цивилизационна иден-
тичност: „Черна гора, която сега има три академии 
на науките, две църкви и два писателски съюза, об-
ръща своята същност към Средиземноморието и към 
дуклянските си корени.“ 

Непризнатата Черногорска православна църква се 
отцепи отдавна от Сръбската и спори с нея за храмове, 
наследство и легитимност. Академиите пък и сдруже-
нията на творците, макар и с доста общи членове, би 
трябвало да се отличават според степента на просър-
биянство или оригинална черногорскост. В този кон-
текст са и идеите – вероятно ще се осъществят – в нова-
та конституция официалният език на новата държава 
да се нарича черногорски, а не както сега – сръбски. 
Много мастило ще се похарчи за доказването на разни 
филологични тези, но един от аргументите е, че след 
като вече има три названия за общия някога език – бо-
сански, сръбски и хърватски, запазването на сегашния 
текст от конституцията би значело „лингвогеноцид 
над черногорския народ“, както патетично заяви в де-
кларация черногорският Пенклуб.

Мило ми е някак да приведа поне един от абсолют-
но сериозно постнатите в интернет примери на ори-
гинална Си Джи реч с превод на сръбски.

„Bidzin ižede kožetinu iz brondzina.
U prijevodu na srpski je:
Pas pojede kozije meso iz bronzane posude.“
На български: Кучето изяде козето месо от бронзо-

вия съд.
Много убедителен, съкрушаващ, бих казал, пример 
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в полза на отделния език, та чудя се как съм си мислел, 
че се оправям на сръбски, когато бях в Подгорица.

В търсенето на културна, политическа и всякаква 
еманципация черногорците току-виж се сблъскали с 
растящи сродни апетити от страна на подкрепилите 
независимостта местни албанци и неалбански, сла-
вяноговорящи мюсюлмани. Използвам тази тромава 
формулировка, защото поне две или може би три са 
имената, чрез които се самоидентифицират и органи-
зират в различни партии неалбанските мюсюлмани. 
Те още преди референдума договаряха места в бъде-
щата власт, а скоро след него поискаха промяна в на-
ционалните символи, която да отразява автохтонното 
присъствие на по-малките народи. Ами, малки... В 
общността със Сърбия сме само два процента, смятаха 
тези народни водачи, в независимата държава заедно 
с албанците ще бъдем 23 на сто... Затуй не е без осно-
вание и въпросът онова „ро“ („да“) за независимостта, 
което дойде от компактно населения с албанци район 
на Улцин, дали утре няма да стане „ро“ за някакво тяс-
но сближаване със съседната майка Албания?

Друг проблем пред новата средиземноморска ре-
публика са опасенията – като че несбъдващи се засега 
– от някакви „меки“, или „скрити“ санкции от страна 
на зарязания бивш брачен партньор – в икономиката 
преди всичко. Икономиката, мисля си, е все пак ос-
новното, което влияе на всички останали процеси на 
сближаване и раздалечаване между хората, имащи се 
за еднакви или за различни. Нетърпелив съм да видя 
ще дръпне ли рязко напред, според очакванията, част-
ният, държавен и частно-държавен черногорски биз-
нес. Колко от тези бизнесмени ще живеят от туризъм, 
от продажби на црно вино, както по тези краища каз-
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ват на червеното вино, или от никшичка бира и кол-
ко – от шверц с крадени автомобили например. (Виц, 
черногорска туристическа реклама в Германия: „Елате 
на почивка при нас. Колата ви вече е тук.“)

Ще следя с любопитство ще има ли фаворит и сла-
бак в надбягването по две съседни писти за влизане в 
Европейския съюз.

Ще поживеем и ще видим ще изяде ли кучето ме-
сото от козата.

И все пак най ще ми е интересно, особено важно 
може би и за неспокойния балкански комшулук, как 
ще живеят довчерашните съграждани с новите си, от-
делни паспорти, езици и църкви, с отделни вече добри 
или лоши спомени от минали десетилетия и векове. 
Колко (или не толкова) ще се обичат гласувалите про-
тивоположно „да-черногорци“ и „не-черногорци“.

Не ми се спекулира, а и рано е още, затова заемам 
неутралитет между скептицизма и оптимизма и при-
ключвам тази глава с два цитата.

Сараевският политически коментатор Гойко Берич 
писа в деня преди референдума: Кампанията беше във 
всяко отношение живописна и разкри, че става дума за об-
щество, чийто манталитет не е успял да се отдели от 
племенната традиция и митоманията... Каквото и да се 
случи, колективната черногорска идентичност ще остане 
и занапред разделена на два дяла: изворния, дуклянския, и 
другия – просръбския. Две взаимно противопоставени Чер-
ни гори ще живеят редом, което може да стане детонатор 
на дрязги, а може би и на сериозни размирици.

Българският журналист и познавач на Балканите 
Бойко Василев, вече след референдума:
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Днес много чужденци ще кажат като навремето Ма-
симо д’Азели за Италия: „Създадохме Черна гора, дайте 
сега да създадем черногорците“. И ще сбъркат. Черногоре-
цът е толкова жив и устойчив типаж в постюгославско-
то пространство, че трудно ще го забравите. Днес той е 
опиянен от новата си държавност с онова самочувствие 
и симпатичен мачизъм, който напомня случката с про-
чутия фолклорист Вук Караджич от ХІХ век. Отишъл 
той, интелектуалецът, в Черна гора, където му се смели 
дълго и после му казали да сложи в пояса поне един нож и 
един пищов, да не ходи „као нека женетина“. Сто години 
по-късно Балканската война заварила трима черногорци в 
София. Те бързо телеграфирали на Генералния си щаб: „Да 
идваме ли при вас, или да ударим оттук, в гръб?“ Как да 
не харесаш такива хора...

Няма как! Харесвам ги.
Форца, Монтенегро! 
Наприjeд, Србиjа!
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Белешево, централна Босна,  
с Велько-Велко и Брехт

По време на световната война
в една килия на италианския затвор „Сан Карло“,
пълна с арестувани войници, пияници и крадци,
един войник социалист надраска с химически молив 
върху стената:
„Да живее Ленин.“

Това е цитат от стихотворение на немския писател, 
поет, режисьор и драматург Бертолт Брехт. Изучава-
хме го в Немската гимназия в София и метафората 
толкова ми хареса, че съм я запомнил.

Надзирателите пратили работник с кофа вар да за-
личи надписа, обаче оня минал с четка по едрите бук-
ви и лозунгът изпъкнал още по-ясно. Втори бояджия 
измазал с баданарка цялата стена, но щом варта из-
съхнала на сутринта, посланието пак се четяло – „Да 
живее Ленин“. Тогава дошъл зидар с длето и почнал 
да дълбае буква по буква. Накрая в килията останал 
– вече безцветен, но врязан дълбоко в зида – непобеди-
мият надпис. Die unbesiegliche Inschrift.

А сега съборете стената, рекъл войникът.

Сляпата омразата може да бъде брутална и неми-
лостива, но също така – нелепа, смешна дори в своя-
та слепота и с крайно неефикасното неподбиране на 
средства. А за Брехт ме подсетиха графично изсечени-
те контури на светци в православната църква в Беле-
шево, Босна. 1996-а.
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Видял съм и снимал съм десетки ограбени, разту-
рени, запалени, взривени или по някакъв друг начин 
опустошени православни, католически и мюсюлман-
ски храмове в тази страна. Наред с оскверняването 
на гробищата, плячкосването и паленето на къщи и 
експроприацията на собствеността то е било стандар-
тен елемент от тактиката на етническото прочистване 
– нищо по никакъв начин да не подсеща прогонените 
за някаква възможна връзка с родния край.

Динозавърски грамадните и грозни бетонни отлом-
ки от джамии, църкви и катедрали са ме карали да се 
замисля какви огромни излишъци от взривно веще-
ство са употребили воюващите страни срещу стреме-
жа на другите – чрез много бетон и амбициозна висо-
чина не толкова да се приближат може би към един 
или друг бог, а по-скоро да утвърдят своето си при-
съствие и различност тук, на това парче земя, во веки 
веков. Радикален опит за заличаване на чуждото при-
съствие видях веднага след войната в Бръчко. Вместо 
да оставят останките от джамията пред очите на мест-
ни и чужди наблюдатели, сърбите бяха покрили раз-
чистената площ с асфалт и трева. Паркинг плейс. Тази 
джамия пак се гради, докато пиша книгата си, както и 
много други храмове в цяла Босна.

За мен споменатата църква в Белешево бе особено 
живописно свидетелство за войната. Ако пътувате от 
Сараево на север, на 15 километра преди Зеница прос-
то не можете да не я видите на един хълм, почти над 
пътя – бяла и празна, с празни прозорци, с почернели 
от огъня греди вместо липсващия покрив, със зейнал 
към небето купол на камбанарията.

Тази църква ми е скъпа и поради един личен спо-
мен – за покойния вече свещеник Мирослав Дринчич; 
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писал съм за него в „Салата от глухарчета“. Православ-
ният поп бе имал смелостта да остане с оредялото си 
паство през цялата война в мюсюлманската Зеница, 
а в началото на 1996-а използва любопитството и ди-
пломатическия джип на нашата „международна общ-
ност“, за да обиколи за пръв път изгорените църкви 
по околните села. Гледките си приличаха. В белешев-
ската църква едно дърво, поникнало пред олтара, бе 
стигнало през годините на войната небесната вис над 
погълнатия от огъня покрив, а в гробището овчи бара-
бонки бяха осеяли тревата между катурнатите кръсто-
ве. Но най ме впечатлиха иконите, които някой се бе 
опитал да заличи също като у Бертолт Брехт.

Онзи... – трябва ли да го наричам злодей, или по 
християнски да опростя наивното действие на сляпата 
омраза – не се бе задоволил да избоде очите на светии-
те или да остави безбожни графити по стените. С ножа 
си, или с каквото там е имал толкова старателно бе 
следвал очертанията на телата и на лицата, че неволно 
бе сътворил изкуство. Светците – вече без конкретни 
имена и лица – бяха престанали да бъдат конкретни 
мъченици и защитници, но си бяха запазили ореоли-
те, а контурите им сякаш гледаха уплашения посети-
тел – драматични и мистериозни, вече само дух.

Бог да прости храбрия и лукав отец Дринчич, в Бе-
лешево го помнят с добро.

Това е един от главните пътища в Босна – от Сара-
ево за Шамац, често съм го ползвал и не можех да не 
забележа пет години по-късно, че белешевската църк-
ва сияеше на хълма обновена. В една късна есен се от-
бих и паркирах пред външната порта, привързана с 
тел. Пусто бе в двора, църквата бе заключена, бързо се 
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стъмняваше. Запалих голяма свещ отвън, на оскверне-
ния гроб на Миладин Минич, „православен свещеник, 
роден 1912, убит 27.4.1941, една от първите жертви на 
уст. терор в БиХ. Вечна му памет.“ Цитатът е от над-
гробната му плоча, потрошена и бутната към дерето 
през последната война.

Това поклонение – признавам, посветено по-скоро 
на моите собствени спомени от едно време в Зеница – 
не ми бе достатъчно, та наскоро, през 2006 година, пак 
отидох в Белешево. Подминах църквата и спрях пред 
първата къща нагоре по баира, за да питам за свеще-
ник и да разбера, че съм влязъл в съседното мюсюл-
манско село Лучани. Господин Фадил заряза работата 
си, ако е имал такава, и се изкатери с мен по склона, 
за да ми покаже къде долу в ниското е сръбското село 
Белешево и коя е къщата на някой си Велько. (Така, 
меко, се произнася моето име тук, както впрочем и 
Бјелешево.) Този Велько държал ключа. Вече знаех, че 
ако го заваря у дома, ще видя църквата отвътре и ще 
пием кафе в дома му.

Тъй стана. Църквата цяла и бяла; и отвътре – бяла и 
чиста, с много скромен олтар, с малко икони. Сто хи-
ляди германски марки били събрани за обновяването 
ѝ от белешевци и роднини, пръснати из цяла Босна и 
по белия свят. Запалих свещ. „Хайде на кафе“, предла-
га Велько на Велко. Връстници сме приблизително.

Колко реда заслужава този спокоен разговор на 
„домашно“ кафе, на сянка в овощната градина? Всич-
ко ми е толкова познато, слушал съм го толкова пъти... 
Една-две страници – заради човещината и светлото 
примирение?

Семейството избягало още в началото на войната 
заедно с повечето сърби от Зеница и околните села, 
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избягали на сръбско – в Белина. Свършва войната, ми-
нават години – много скъпо става да живееш под наем, 
за двеста марки месечно в някакво белинско село; връ-
щат се. Къщата ограбена и без керемиди, ама цяла. 
Велко отдавна е в някакви списъци за донации, ама от 
джоба си е трябвало да плати ремонта. Тук е с жена си 
и тъща си, шест внучета се въртят наоколо. Общо пет-
шест семейства са се върнали от цялото село, ама само 
възрастните. Живеят от пенсиите си. Младите за какво 
да се връщат, като няма работа? Велковите са пръсна-
ти в Словения, в Белина, в Сараево. В Сараево синът 
му Митар е дякон в Саборната църква – онази главна-
та, в центъра на града, дето е на по няколко крачки от 
джамията и от католическата катедрала.

Идва съседът Неджо, сипват и на него кафе. Не-
джо – на около шейсет, предполагам – е единственият 
сърбин, останал в селото през войната. „Винаги ня-
кой остава, та да разправя“ – и това е едничкото му 
изречение, което съдържа някаква нотка на гордост. 
А като че ли не му се разправя, все трябва да го по-
дпитвам. Не щял да напусне и туй то. Как е живял, 
като бутилката олио в обсадената Зеница е струвала 
70 германски марки? От градината. И къщата му била 
пълна със запаси, имал много царевица. Не са ли го 
крали, заплашвали? Идвали, молели го за храна – да-
вал; не дал на един, който поискал много, цял чувал, 
наведнъж.

Започва разговор за военни диети – за царевичния 
хляб, за това как се мели хуманитарен ориз и какво 
може да се направи от оризовото брашно, за меленето 
на хуманитарната леща и дали копривата е традици-
онна или обсадна храна – според това дали имаш или 
нямаш брашно да добавиш в копривата.
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Такива приказки съм слушал на различни места 
много пъти, обаче в прохладата на Велковата градина 
с удоволствие си давам сметка, че този разговор мо-
жех да го имам без миналите „връзки“ с покойния 
Мирослав Дринчич – светла му памет, и архивните 
ми снимки, които сега разглеждаме с част от паството 
му. Можел съм просто да спра пред къщата на Велко 
или на Фадил и да се заприказваме – все тая. Обаче 
ленивият ми журналистически рефлекс пак се обаж-
да, искам да знам историята на „моята“ църква... След 
пожара Неджо се качил една вечер на баира, довлякъл 
камбаната и я скрил в плевнята си. Следващата нощ 
прибрал и кръста.

Никаква суетна искрица в очите на този толкова 
мирен човек.

А знае ли се кой я е запалил?
Това май не ги вълнува особено. Нещо се говорело... 

Не смеят да приказват, или просто не им се рови в ми-
налото? Струва ми се все пак да са някак интуитивно 
разбрали или усетили, че не е важно кой точно е бил 
извършителят.

Миналата есен, като съм запалил онази свещ на хъл-
ма край църквата, Велько-Велко и жена му забелязали 
огънчето, обсъждали дали да не се обадят в полици-
ята, а решили да изчакат до сутринта, пък да огледат 
отблизо.

Днес камбаната и кръстът, спасени от Неджо, са си 
на мястото. 

Костите на Миладин Минич, оня, убития през Вто-
рата световна и с осквернения гроб през последната 
война, са официално изкопани и разделени, като на 
мъченик, на три места, с които е свързал съдбата си – в 
близките Зеница, Какан и Бусовача.



268

eКниги

Джамиите пак се градят, където е било паркинг 
или пустош, вдигат се разрушените или съвсем нови 
църкви; всякакви храмове – колкото щеш. 

Че комай и много повече.
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Бог от консервата

Доктора, български доброволец на сръбска страна 
в босненската война, ми разправя как в началото го 
посрещнали с недоверие. Българин? Че вие сте най-
големите ни врагове, бре! Ами да, за такива дървени 
глави като вас...

Я покажи как се кръстиш! С три пръста? Че ти си 
прави сърбин, бре!

Всъщност кръстенето с три пръста и в „правилната“ 
посока доказва само, че си православен. Обаче за бос-
ненските народи – южни славяни с практически общ 
език – религията е основният отличителен признак. В 
тяхното опростено, традиционно възприятие да бъ-
деш православен автоматично те прави и „истински 
сърбин“.

Хърватите католици се кръстят другояче, с всички-
те пръсти на дясната ръка, събрани в снопче. Чел съм 
патриотична публицистика, където – от политическа 
деликатност или заради изящния стил – врагът бива 
назоваван „онези, които се кръстят с три (пет) пръ-
ста“.

А по отношение на третия враг – босненските мю-
сюлмани, емблематичният белег е обрязването.

Сръбски виц. По време на войната сръбски войни-
ци хващат някакъв сръбски селяк, вижда им се подо-
зрителен. „Кой си ти, бе?“ „Прави сърбин, кълна се в 
Свети Йован!“ (Той е сред най-почитаните светии.) „Я 
сваляй гащите да видим!“ Селянинът разпасва колана 
и мърмори: „Бах ти войската, която на онази работа 
вярва повече, отколкото на Свети Йован!“
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Имало е обаче и реални подобни ситуации, когато 
присъствието или липсата на кожичката на детерод-
ния член е могло да спаси или обрече проверявания 
пленник.

И следното не е виц. През 2006 година, малко след 
черногорския референдум за независимост става едно 
политически деликатно и с голямо символично значе-
ние посещение на сръбския президент Борис Тадич и 
черногорския му колега Филип Вуянович в манастира 
в Цетине. Белградският „Политика“ обърна специал-
но внимание на факта, че докато техният държавен 
глава целунал мощите на свети Петър от Цетине, Ву-
янович дори не се прекръстил на това свято място, а 
само леко се поклонил, като че ли изразява печал пред 
покойник. Братята по вяра, подчертава „Политика“, се 
държали различно и при срещата с митрополит Ам-
филохий – по стар сръбски обичай Тадич го целунал 
три пъти, а черногорският президент – само веднъж, 
по лявата буза...

Също не е виц, а само колоритен пример от оби-
чайната предизборна практика, когато тузланският 
мюфтия Хусейн ефенди Кавазович съобщава на го-
дишния бошняшки събор – молитва, пред Пещерата 
на девойките край Кладан, БиХ: „Бог ни е дал на всеки 
четири години да посочим най-добрите между нас, 
които ще ни водят!“

Навярно са малко народите в Европа, в чиято днеш-
на съдба да е толкова силно влиянието на религията. 
Верските символи, традиции, ритуали и обичаи имат 
постоянно, натрапчиво присъствие в обществения жи-
вот в страните от бивша Югославия. То са церемонии, 
процесии, сборове, литургии, меси, масови молитви и 
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поклонения, годишнини и червени дати в календара, 
панихиди и възпоминания, пости и софри, обръще-
ния и послания – всичко надлежно телевизионизира-
но. Политици и духовници са все заедно и заедно ти 
поръчват нещо от екрана по съответния повод.

Чужденците западняци не разбират и не одобря-
ват печалната роля на босненските духовни вождове 
през войната и в следвоенните работи. Опитвал съм да 
обяснявам как се е стигнало дотук – за връзката меж-
ду вероизповедание и национално самосъзнание и как 
някога по нашите земи борбата за църковна свобода 
и училище на майчин език е предшествала полити-
ческото освобождение. Че нещо подобно се случи в 
модерните времена с новия народ бошняци (боснен-
ските, сръбските и черногорските мюсюлмани), дока-
то и другите два народа възкресиха позалинялата си 
при социализма вяра. Така за мюсюлмани, католици 
и православни вярата, която уж би трябвало да ни учи 
на любов към ближния, стана пропагандно оръжие на 
национализма, с което да се управляват страхове и ом-
рази, да се оправдава насилието.

В днешна Босна е особено видим конфликтът меж-
ду две разбирания за неясния феномен, наричан ре-
лигия. Едното – че това е личен, интимен въпрос, по-
ради което не бива да натрапваш прекалено верските 
символи по главата или по гърдите си и не е редно 
да прекъсваш заседание на многонационалния парла-
мент, защото дошло време за молитва. И другото – че 
вероизповеданието е фундаментът на собствената ти 
идентичност, а религиозните институции са призвани 
да бъдат духовен и политически авторитет с визия за 
бъдещето на народа.

С такава визия през 1992-ра висшите и нисшите 
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свещенослужители благославяха частите, бойните 
знамена и оръдията – с молитви на три гласа към уж 
все същия наш бог. И до днес им е навик да държат по-
литически речи по верски уж поводи и да се намесват 
духовно в презряната светска политика.

Не минава телевизионен Великден без тузлан-
ско-зворничкият епископ Качавенда – осветил няко-
га сръбските топове, да произнесе реч за нуждата от 
борба за народно оцеляване. Силни са подозренията, 
че Сръбската православна църква в Босна, Сърбия и в 
Черна гора дава подслон и убежище на преследвани 
за военни престъпления „национални герои“ като Ка-
раджич и Младич.

Върховният мюсюлмански духовен водач реис ел 
улема Мустафа Церич също обича публичните говори 
– два часа на три езика (босански, английски и араб-
ски) при 30 градуса по Целзий на последното възпо-
минание в Сребреница.

В Босна е обичайно в църквите и джамиите да се да-
ват на вярващите предизборни напътствия, но най-яр-
кото постижение дотук отбеляза именно реис Церич 
през 2006 година. В полуявен съюз с един медиен маг-
нат с неясно още какви бизнес интереси той провали 
кандидатурата на дотогавашния бошняшки член на 
колективното президентство и помогна за триумфал-
ния успех на още по-консервативен кандидат – някога 
с реформистки, а днес с клерикален уклон.

Католическият кардинал Винко Пулич активно се 
намеси в дискусията около предложените от Запада 
промени в конституцията на Босна и Херцеговина. В 
един глас с политиците националисти той обяви, че се 
нарушават жизнени хърватски интереси. Промените 
се провалиха.
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Ето какъв е постоянният общ мотив в посланията 
на клерикали и партийци към техните паства и елек-
торати: вие, хора, сте застрашени – от потисничество, 
маргинализация, геноцид и изчезване. Хубаво слу-
шайте, значи...

Доста от хората обаче се притесняват, защото и пос-
ланието, и езикът им навяват пресни, предвоенни спо-
мени.

Дотолкова се прекали със злоупотребите на ниско, 
средно и висше духовно равнище, че през 2006-а са-
раевското правителство и базираната тук „междуна-
родна общност“ не издържаха, официално „изразиха 
загриженост“, а по същество и рекоха публично – БиХ 
е секуларна държава, не разпалвайте повече етническа 
и верска нетърпимост, водете гражданите в „позитив-
но направление“. Сред важните поводи за раздразне-
ние бе съпротивата на духовниците срещу реформата 
на образованието – разделено по верски и етнически 
признак.

Една моя позната ми разправи защо детето ѝ отка-
зало да яде пастет. Върнало се девойчето от училище, 
направили му сандвич, а то се гнуси. Абе, ти нали го 
харесваше този пастет? По вероучение им казали, че 
Бог е навсякъде. Тъй, и какво? Ами ако е бил в консер-
вата...

Още една млада майка пиеше кафе с нас и разказа 
как дъщеричката си дошла вкъщи видимо разстроена 
– рекли им в час, че децата трябва да обичат Бог пове-
че от майка си и баща си.

В тази духовно възпитавана нация 11 години след 
войната оскверняването на чужди верски обекти про-
дължава да е една от формите на политически изказ, а 
полицията разкрива, че най-често тъкмо деца и юно-
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ши са пръскали със спрей разни лоши думи по стена-
та на църквата или джамията. Занемареното гробище 
се оказва привлекателно място да се надрусаш и да си 
играеш на черни ритуали, а кражбата на дребни по-
даяния от храма не изглежда по-тежка простъпка от 
джебчийството или разбиването на будки.

Но, разбира се, не цялото поколение е толкова 
объркано, младите си правят своя избор.

През март 1996 година, четири месеца след подпис-
ването на Дейтънския мир, пристигнах като междуна-
роден наблюдател в Зеница. Този индустриален град, 
горд преди войната с пъстротата си на етноси, рели-
гии и култури, вече се славеше като опора на твър-
дия ислям. Последните останали муджахедини бяха 
опасно дръзки към чужденците, а младите им мест-
ни последователи пускаха рехави брадици, развяваха 
на митингите черни флагове и посрещаха президента 
Изетбегович с „Аллах е велик“. За пръв път видях и 
невести, опаковани от темето до петите в черно. Та в 
тази Зеница, като се разхождахме по улиците с русна-
ка Константин и германеца Михаел, посочих им голо-
тиите по будките за списания и предрекох, че до шест 
месеца ще ги махнат.

Прогнозата ми излезе грешна. Ислямизацията на 
Босна не се състоя. Западът и Изтокът проведоха едно 
необявено състезание за душите на младите – на пари 
и разни други, главно материални ценности. Струва 
ми се, че Западът победи, и то на свой терен.

Порнографията и еротиката не изчезнаха от буд-
ките – дори списанийцата за кръстословици слагат на 
кориците си телесно надарени красавици. Младите 
момичета са стандартно европейски облечени – или 
разголени. Някои се носят в шалваресто-тюрбанен 
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стил, който подчертава верската и културна идентич-
ност, обаче е модернизиран, елегантен и вероятно 
скъп. „Нинджите“ са много редки по улиците на Зе-
ница или Сараево. Изобщо младите мислят главно за 
забавления, пари, работа, спорт, компютри – но няма 
вече нужда да ходят на верски курсове, за да получат 
паралелно и безплатна компютърна грамотност.

Радикалната общност на уахабитите е постоянно в 
центъра на вниманието на медийни и всякакви наблю-
датели, обаче опитите им да разширяват влиянието си 
се посрещат остро и от либералните интелектуалци, и 
от ръководството на ислямската общност. Последова-
телите им са пак главно младежи, но са малко.

Наблюдавах с годините как босненският мюсюлма-
нин, който непосредствено след войната си бе ограни-
чил ракията до тесен семеен кръг, започна да си пие 
питието публично и – подобно на събратята христи-
яни – понякога от рано, понякога по повечко. Обаче 
свинско по правило ще откаже.

Младите пак, и сред трите народа, ако не са от ония, 
които изпускат агресията си с вадене на кръстове от 
гробищата или с гадни графити по джамиите, а са от 
по-късметлиите, по-образованите, често кокетират с 
атеизма си.

Изобщо босненецът, който в моите очи също като 
съседите си е наследствен неверник, почита обичаите, 
усърдно спазва ритуалите, но никаква прекомерна бо-
гобоязливост не го препъва във всекидневието. Духов-
ните водачи са по-успешни в напътстването на елек-
торалните маси, отколкото в спасяването на отделно 
взети човешки души. Вярата функционира като набор 
от символи и традиции.
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Символите, както преди векове, са предназначени 
да сплотяват и да отделят.

Вдигат се джамии, прекалено големи за малкото 
молещи се. Вдигат се огромни кръстове върху високи 
баири, за да се очертаят териториалните граници на 
някой верски анклав. Броят се пръстите при прекръ-
стване. Всекидневие са познатите вече и у нас свади за 
децибелите от минарето или от камбанарията.

За мен в тази страна най-искрени са атеистите.
Защото възможно ли е истински да вярваш, че Бог 

гледа с добро на твоята война, на твоите убийства? 
Възможно ли е истински вярващ да окраде, оскверни 
или вдигне във въздуха храма на друг бог?

Как така Рождество, Възкресение или Байрам – 
празниците на любовта, смирението и опрощаването 
– се отбелязват с масови стрелби от прозорци и балко-
ни? Като на сватба, като след футболна победа.

Да не излезе, че не съм срещнал истински вярващи. 
Казано е, че по делата им ще ги познаем, но познавал 
съм ги, струва ми се, по одухотворените млади лица, 
по скромността в разговорите с възрастните.

Търсел съм ги може би по някакъв начин – измеж-
ду онези, които с поглед си мерят големината на кръ-
ста върху гърдите или сплетничат кой не е дошъл на 
петъчната молитва в джамията. Не съм сигурно един-
ственият чужденец, впечатлен от значението, което се 
отдава на многобройните весели или тъжни ритуали 
не само по телевизията, а и в личния живот. Слушал 
съм свои познати християни и мюсюлмани да ми раз-
казват как усилно се готви семейството за празника и 
за гостите, но рядко съм чувал точна дума за същината. 
Не знаят дори легендите, свързани с „червената дата“. 
Не са чели свещените книги. Знаят календара. Знаят 
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предписанията – за постите (някои дори ги спазват) и 
за софрата.

Канили са ме и съм се чудел на нескромните за 
бедността им излишъци от храна и питиета, които се 
приготвят за гости, поглъщат се или се изхвърлят в 
чест на светия ден.

Ама няма да ядат консерви я! Наситили са се на 
консерви през войната пък и току-виж Бог излязъл от 
консервата и рекъл – абе, не знаете ли вие, че прясната 
мръвка по я харесвам?
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Митът за етническата толерантност  
на българина

През 2006 година – когато столичен вестник ни по-
дари за Трети март карта на Санстефанска България, 
а същия ден на огромен митинг партия „Атака“ обяви 
похода си за сваляне на правителството – се случиха 
още някои събития в най-новата история на българ-
ския национализъм. В няколко града се изостриха на-
преженията около циганските махали, стигна се до 
сблъсъци, а станаха и два-три нетипични инцидента с 
оскверняване на джамии. Направи се третият за крат-
ките години демокрация и най-успешен дотук опит за 
президент да бъде избран националпопулист. По-точ-
но, един от петимата кандидати от този род или вид 
стана втори и взе на балотаж една четвърт от народ-
ния вот.

Обаче официалните говорители на обществото, ко-
ито малко по-рано бяха хиперреагирали на шеметния 
възход на „Атака“ до основна парламентарна сила, 
този път предпочетоха да видят, че чашата е наполо-
вина пълна, а не наполовина празна. Предпочетоха да 
се зарадват, че победителят бе победил „с много“, та 
победеният бе обявен за „едно малко нищо“. Обясни-
ха, че Фюрерът изразявал разочарования, а не нацио-
налистически амбиции.

Това е вярно. Вярно е обаче за всички националпо-
пулизми, които успешно прерастват в етнически кон-
фликти. Не мога да разбера как някому 600 хиляди 
гласа изглеждат успокоително малко – не заради раз-
мерите на България, не дори заради съвсем прилич-
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ните шансове разделенията в обществото да продъл-
жат да се задълбочават. А заради опита на съседите ни 
– че след първата гръмнала пушка „невъзможното“ до 
вчера става кошмарна реалност днес.

Впрочем спорът за чашата е непродуктивен. В Бъл-
гария явленията на национализма, патриотизма или 
на толерантността и солидарността някак идват и ми-
нават на вълни, които задържат вниманието, доколко-
то са някаква промяна в сивото лично и обществено 
битие или доколкото някои кръгове намират макар и 
временен интерес от тези вълни.

А през цялото време по разни нива и етажи от съз-
нанието на голяма част от народонаселението битува 
гордостта, че сме едновременно любещи отечеството 
патриоти и снизходително-благородно, традицион-
но и народопсихологически толерантни към другите. 
Особено когато другите ги няма наоколо. Или поне 
когато не натрапват присъствието си. И ако не са пре-
калено многобройни. И прекалено различни. Като 
циганите. Или като турците...

Предлагам на читателя да закрие с длан следващи-
те редове и да помисли – с кои от срамните грехове 
на европейските национализми или балкански верски 
фанатизми ние, българите, не сме се оцапали?

Следват кратките ми, субективни отговори, а аргу-
ментите са пръснати нататък из текста.

Имали сме времена на всенародни шовинистиче-
ски подеми, пели сме – в непознато днес единство – 
кръволочни песни за враговете – съседи, размахвали 
сме знамена, кръстове и ножове. Напред!

Страдали сме от принудителни изселвания, но и 
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сами сме правили етнически прочиствания, палили 
сме села, избивали сме цивилни през войните.

Провеждали сме асимилационни планове с насил-
ствени покръствания и възродителни преименува-
ния.

Кое ни е уникалното?
През Втората световна война, като съюзници на хи-

тлеристите, сме заели ред елементи от идеологията и 
общественото устройство на национал-социализма, 
включително антиеврейски закони.

После заемаме пролетарския интернационализъм 
и коминтерновските възгледи по националните въ-
проси.

Вече във времената на демокрацията заехме от раз-
вития свят и неонацизма в уличните и парламентар-
ните му форми.

Заехме същевременно от Америка и Европа една 
култура на неправителствени правозащитници на 
малцинствата, мнозина от които обаче тъй често гово-
рят само от позицията на универсални принципи, без 
сетива за реалностите и сложностите в живота, та го-
ляма част от обществото ги възприема с подозрение, 
като компрадорска интелигенция.

Когато става дума за грехове и тъмни петна в наци-
оналната съдба, една естествена защитна реакция е да 
се каже, че това не се е случило. И тъй като и според 
учебниците някои лоши неща не са се случили, в тази 
глава ще има повечко примери, вероятно слабо позна-
ти или съвсем непознати за неспециализирания чита-
тел. Годините на комунистическо възпитание пък са 
засилили една универсална нагласа – отместването на 
вината. Ще каже някой и по повод примерите ми от 
горните редове – ама това не е народът, това са криви-
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ци на управляващите тогава, или на елитите, както се 
казва днес... Аз пък ще попитам опонента си: в парла-
мента по времето на Богдан Филов, приел Закона за за-
щита на нацията, или в Политбюро на Тодор Живков, 
провело последния възродителен процес, българи ли 
са седели или китайци?

Равносметката излиза проста и нерадостна – не сме 
пропуснали шанса да воюваме и освобождаваме, да 
митингуваме и да се опияняваме под знамената на кой-
то и да е актуален ...изъм, не сме останали безгрешни в 
никоя комай от масовите националистически лудости 
на Европа. Сещам се за два плюса само и не ги подце-
нявам ни най-малко. Българите не са извършили ор-
ганизирани и широкомащабни изтребления на „дру-
ги“. Второ, за разлика от съседна Югославия, нямаме 
все още в съвременната си история, след разпада на 
Системата, въоръжени сблъсъци на етническа основа.

Но имаме потенциал.
Преди няколко години един български поп, извес-

тен с активната си позиция и действие по етно-рели-
гиозните въпроси, даде за столичен вестник експресив-
но, образно, но и много точно според мен описание на 
въпросния потенциал. Цитирам го по памет. „Етниче-
ски сблъсък? Дайте ми две каси ракия, няколко стари 
пушки и десет хиляди лева и до сутринта Кърджали 
ще пламне.“

Допускам, че на читателя не му се вярва толкова 
лесно да стават белите. И в моята Босна не са вярвали, 
че съседи, живели заедно сто години, заедно вдигали 
къщи и сватби, празнували заедно Коледа, Байрам 
и Първи май, ще почнат да трупат пушки и бомби в 
мазетата. Не са вярвали до последно, че войната идва 
– като че ли напук на здравия разум, на новините по 
телевизията и на народната мъдрост – чак докато меч-
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ката, заиграла в двора на комшиите, не влязла и в тех-
ния.

Това невярване всъщност не е ирационално, а е ос-
новано на сериозен личен и колективен опит – толкова 
добре си живеем, кой може нещо да ни направи? Тра-
дицията на добросъседство между различните е може 
би също толкова характерна за нашите народи на Бал-
каните, колкото и враждите, та заслужва малко вглеж-
дане. Цели книги могат да се напишат (и пишат се, но 
уви, рядко) за безбройните примери на етнически ал-
труизъм в несекващите ни раздори – турчин помогнал 
на българин или обратно, сърбин спасил босненски 
мюсюлманин или обратно... От тия примери има да 
се черпи много морал и упование, но погрешно ще е 
да ги туряме на масата като козове в полза на някак-
ва уж традиционна етническа толерантност. Благо-
деянията най-често произтичат от старо познанство, 
приятелство, съседство, т. е. става дума за една дълга 
патриархална традиция на взаимопомощ, при която 
религиозната или етническа различност на съседа оти-
ва на втори план, зад взаимната изгода и зад повелята 
на родовия морал. Пак историята на балканските кон-
фликти и размествания на населения ни е дала много 
примери, как пришълецът, заселникът, бежанецът се 
оказва нежелан сред „своите“, подозрително гледат 
на него „братята“ от същата вяра и кръв, свикнали със 
старите си комшии. Познавам доста разпръснати се-
мейства в следвоенна Босна и историите им, независи-
мо от кой народ са, си приличат по едно – за старосел-
ците бежанецът е втора ръка човек.

И така, толерантността или враждата са в душите и 
в гените ни?
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Започнах да пиша тази глава в квартал Абисиния на 
село Ездимирци, Трънско, България. Според една от 
селските легенди името Абисиния дошло от някакъв 
негър, чер арапин, пленен по фронтовете на Първата 
световна война, вероятно на Южния фронт, и по при-
щявката на съдбата озовал се в този затънтен и беден 
планински край. Необичайната гледка на чужденеца 
оставила дълбок отпечатък в паметта на селяните, че 
и в местната топонимия.

В Абисиния се замислих колко всъщност шансове 
– особено в по-новата история – е имал нашият кръс-
топътен народ да общува с другите, да развива т. нар. 
етнокултурни взаимодействия. Повече или по-малко 
са били тези възможности в сравнение например със 
съседните народи – дето също се изживяват да са били, 
че и още да са на кръстопът – да развием култура на 
съжителство?

Търсенето на мястото на българската традиция и 
душевност в спектъра от толерантността до ксенофо-
бията се затруднява и от това, че 50 години от най-но-
вата ни история бяхме изолирани не само от някои 
съществени факти за миналото, но и от нормални кон-
такти с различния свят. Тогава образът на чужденеца 
бе загадъчен, дори мистичен. Едно от помнещите се 
събития в детството ми бе идването у дома, на обед, 
на чужденец – поляк, колега на покойния ми баща. 
То бяха приготовления, вълнения – как да подредим 
по-добре скромния си дом, ще му хареса ли софрата, 
носи ли подарък... Някакво трептящо сияние, при-
вличащо и малко плашещо, формираше ореола на 
чужденеца турист, макар на Черно море да се усеща-
ше, че чужденците поляци, чехи, руснаци и немци от 
ГДР, бяха нещо по-долно от наистина тайнствените, 
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достъпни главно за келнерите чужденци англичани 
или германци от другата Германия; какво да говорим 
за американците, които рядко виждахме, най-вече по 
филмите, и за които знаехме, че бият негрите и се на-
пиват неприлично с кока-кола. Най-примамливи – на 
морето – бяха естествено богатите чужденци и жените 
чужденци. Съответно финансовата или сексуална „по-
беда“ над тях се изживяваше не само като доказване 
на националната ни супериорност, но и като геройско 
проникване в един чужд, студеникав и незаслужено 
високомерен свят. Негрите пък привличаха повече по-
гледи по софийските улици и от най-големите краса-
вици манекенки, които така или иначе не ходят много 
по улиците.

Горе-долу така е и днес.
В което и да е кръстопътно балканско кафене чуж-

денецът се чувства неловко, защото не само събира 
зле прикрити погледи, ами и детенцето от съседната 
маса ще се приближи, за да го изучи под лупа. Не сме 
научили децата си, че втренченото гледане (starring, 
gazing) на нечие лице или дупе e невъзпитано. Не е 
нужно да си чер арапин – достатъчно интересно е да 
си рижав, бледолик, албинос или просто плешив. 

На мен ми се струва, че отношението на българина 
към чужденеца, поне към преминаващия чужденец, 
може да се опише като смес от любопитство, сервил-
ност, боязън и мека агресия – отношение, което лесно 
може да се обясни с липсата на опит и самочувствие. 
Нека обаче задълбаем по въпроса за „другите“, с които 
сме живели по-дълго. Какъв е историческият ни опит, 
къде сме днес между толерантността и ксенофобията?

Проблемът с четенето на историята е като с чете-
нето на Библията – за всяка теза може да се намери 



285

eКниги

красноречив пример, а опонентът веднага ще извади 
смазващ контрааргумент от друга глава на същата све-
щена книга, и така до безкрай. Особено ако се ползват 
селективно Вехтият и Новият завет.

Затова пак ще направя уговорката, че заради крат-
костта и четивността на тази популярна книга прегле-
дът на фактите от миналото няма да отива в бездънни 
изследователски дълбини. Който иска повече подроб-
ности и повече истини, нека ги потърси в специализи-
раната литература – има я, съвсем не е малко.

Най-лесно е с малките малцинства. 
Гордостта от предотвратяването на физическото из-

требление на по-голямата част от българските евреи 
обикновено премълчава факта, че през Втората све-
товна война, още преди присъединяването на Бълга-
рия към Тристранния пакт и идването на хитлерист-
ките войски в страната, парламентът гласува Закон за 
защита на нацията с унизителни антиеврейски раз-
поредби. Освен носенето на жълтата звезда на Давид 
този фашистки закон налага забрани при упражнява-
не на професии, извънредни данъци, „трудови лаге-
ри“, ограничения на придвижването (полицейски час 
за евреи, забранени зони в градовете), дори ограниче-
ния при пазаруването на храна, изселвания...

Гордеем се също със спасяването на отломка ни-
щожна от арменския народ мъченик. В навечерието 
на Освобождението обаче българският възрожденски 
печат отбелязва печалното нападение над арменска 
църква в голям и пъстър по състав наш град. Не съм 
сигурен дали по този начин някой е отпразнувал осно-
ваването на Екзархията, но дописникът свързва с огор-
чение тези събития. А колко пък българи и днес знаят, 
че арменците са християни вече 1700 години?
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Причините българският антисемитизъм да е благ в 
сравнение с други страни и да нямаме „арменски въ-
прос“ са лесни за разпознаване. В България тези два 
народа са показали изключителни воля и способност 
за адаптация, наблягали са на интегрирането си в об-
ществото, а по-малко – на манифестирането на своя-
та културна, езикова и религиозна различност, не из-
пъкват прекомерно със социална роля и материално 
благосъстояние над средното за българите. Последно-
то важи и за други малцинства, но допълнителният 
„плюс“ на арменци и евреи е, че са малко. Те никога 
не са представлявали „демографска заплаха“ – едно от 
главните идейни плашила на балканските национа-
лизми.

Някакво индиферентно или романтично-снизхо-
дително отношение преобладава дълго време и към 
циганите – волни скитници, майстори калайджии, е – 
крадват по някоя кокошка, но са весели души, та няма 
празненство без тяхната музика, без циганина със зла-
тен зъб и вратни жили, изпъкнали от надуването на 
кларинета. Така, докато стават повечко – прекалено 
видими и осезаеми в градовете.

Като илюстрация към тези разсъждения нека се 
присетим за виетнамците и арабите. Виетнамските 
студенти и гастарбайтери от времето на социализма 
не показаха воля за адаптация и интегриране, превър-
наха се в криминогенен фактор и бреме за общество-
то, което плати самолетния им превоз до родината.

Арабите и палестинците почти не бяха забелязва-
ни или дори се радваха на известни симпатии като 
представители на братски, развиващи се и борчески 
народи, докато не се намножиха и не си направиха 
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малка колония в центъра на София, където различ-
ността им е афиширана. А най-недолюбвани станаха 
онези, които като трайно пребиваващи демонстрират 
дразнещо благосъстояние, че се и женят за български 
девойки.

Ето ви впрочем тема за самостоятелен размисъл. 
Как се връзва „традиционната етническа толерант-
ност“ с нищожния брой смесени бракове в България? 
Наше момиче да се ожени за негър или арабин си 
беше и си остава скандал и квартална хроника за го-
дини наред. Християнин да се залюби с мохамеданка 
или обратно – това е драма или дори трагедия като за 
Ромео и Жулиета; сюжет, достоен за кинофилм. Това 
са кървави понякога семейни свади, за които пишат 
вестниците.

Турците и българомохамеданите в България са и 
в относителни, и в абсолютни бройки много повече, 
отколкото в Сърбия, Черна гора или Гърция, където 
в резултат на националните борби се формират етни-
чески чисти територии. (Мюсюлманите от областта 
Санджак, разделена между днешните Сърбия и Черна 
гора, са се изселили там, когато санджакът Нови пазар 
е бил още в състава на Османската империя.) 

В „Балканите: Съжителство на вековете“1 Евгения 
Иванова отбелязва, че въпреки масовите изселвания 
след Освободителната война, в България турците и ис-
лямизираните местни жители останали многоброй-
ни, а властите в Княжеството и в Източна Румелия се 
отнасяли към тях внимателно, според задълженията 
си от Берлинския конгрес. В същото време не били ред-

1 Иванова, Евгения. Балканите: Съжителство на вековете. Изслед-
ване върху (не)състояването на балканската модерност. С., Нов бъл-
гарски университет.
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ки случаите, когато българското християнско население 
заплашвало – повече или по-малко директно – съседите 
си мюсюлмани, за да ги принуди да напуснат домовете и 
имотите си. Тези християни (известни като „ямаджии“) 
или разграбвали цялата мюсюлманска собственост, или 
се самонастанявали в нея.

Прословутата българска толерантност към другите, 
продължава Иванова, разказите за която имат множе-
ство основания, не винаги се проявявала в еднаква степен. 
Първите години, последвали освобождението от „турско 
иго“, били белязани от безсмислени отмъщения върху 
мирно население, извършвани най-вече от онези, които 
най-много се страхували от мюсюлманите по време на 
Османската власт...

От няколкото вълни на насилствени покръствания 
и преименувания на българските мюсюлмани първи-
те две се случват по „царско време“, през 1912–1913 и 
през 1942 година; това са съответно Първата балкан-
ска и Втората световна война. Началото е поставено 
по план на Светия синод, осъществяван с участието на 
цивилни и военни власти, въстанически чети, ВМРО 
и случайни разбойници. Също както непосредствено 
след Освобождението, също както ще се случва отно-
во и отново, чак до наши дни, войната или акцията 
в името на уж национален и верски идеал разкрива 
същността си на обикновен грабеж.

На 13 януари 1913 българският народовед и етног-
раф Стою Шишков пише докладна записка до мит-
рополит Максим, председател на Комисията за раз-
даване помощи на опожарените в новоосвободените 
земи, по повод покръстването на помаците в Дьовлен-
ска (Девинска) околия.1 „Както през време на войната, 

1 Архив на БАН, фонд 114, опис 3, а. е. 1676.
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така и днес помашкото население продължава да бъде 
обект на зли и хищни хора, които от разни краища ид-
ват, обикалят селата, налитат в домовете и доограбват 
и последната му запазена здрава дреха, съд или доби-
тък, а някои грозно безчинстват и с честта му. Населе-
нието, силно изплашено, понася робски всичко това, 
без да смее да се оплаче, пък и няма кому...“

Шишков настоява за бързи мерки с цел ред и за-
конност, без които „начнатото християнско дело с до-
броволното и поголовно преминаване на помашкото 
население в християнската вяра още в началото си ще 
бъде компрометирано“.

Между другото, сред предложените мерки в името 
на „великия акт“ („в скоро време да имаме целите Ро-
допи и Пирин свършено очистени от мохамеданство-
то“) е и бързото изграждане на дъсчени параклиси, 
защото повечето джамии са изгорени и не могат да се 
„приспособят за черкви“...

Що се отнася до доброволността на покръстването, 
Карнегиевата комисия отбелязва, че обикновено не е 
било нужно да се прилага някакво реално насилие; запла-
хите, подкрепени с наличието на явна сила и власт, гаран-
тираща тяхното прилагане, се оказва достатъчна... Све-
тият синод се аргументира с пояснението, че тъй като 
сила е била приложена за покръстване на християните 
в Исляма, то справедливо било отново да бъде прилагана 
сила в обратния процес. Такива доводи представляват още 
едно доказателство, че народите, чието съзнание в продъл-
жение на векове се е оформяло от принципите за отплата-
та и от практиката на отмъщението, клонят към едно 
общо ниво на деградация.1

1 Карнегиева фондация за международен мир. Доклад на Между-
народната комисия за разследване причините и провеждането на 
Балканските войни. ГЛАВА II. Войната и мирното население. http://
www.kroraina.com/knigi/karnegi/glava2_1.html



290

eКниги

Точни изрази: принципът на отплатата днес се нари-
ча „реципрочен отговор“; практиката на отмъщението 
– „възстановяване на историческата справедливост“...

Те ли са ни формирали съзнанието до деградация 
в ъгъла на континента или наистина сме дали на света 
български етнически модел?

Възродителният процес от осемдесетте години на 
миналия век – насилствена промяна на имената и из-
селване на българските мюсюлмани – е точна илюстра-
ция за това, как поддържането на самомнението за то-
лерантността изисква прехвърляне на вината за „греш-
ките“ върху някого, който не е „народът“. „Живков 
преименува и изгони турците.“ Ако не е само Живков 
– Политбюро. БКП. Ами войниците, милиционери-
те, кметовете, местните активисти, провели процеса? 
Принудени са били. В края на краищата, и аз, безпар-
тийният, бях принуден да присъствам на открито пар-
тийно събрание за възродителния процес, заклеймило 
с единодушно решение турските изменници.

По същото време бях и на подобно събрание за бор-
бата със сушата – спомням си, че навън заплющя про-
ливен дъжд точно когато се гласуваше ние, учрежден-
ците на бюджетна издръжка, да прекараме половин 
събота в канцелариите си като компенсация за вреди-
те от засухата.

Толкова беше „ползата“ и от възродителния про-
цес, но да приемем, че някои са били принудени да 
участват. Ами онези, които купиха на безценица имо-
тите на изселниците или по друг начин се обогатиха 
от бедата ми? Ами спонтанните демонстранти по ули-
цата. Могат да те накарат да идеш на манифестация, 
а да дюдюкаш и яростно да скандираш срещу „преда-
телите“?



291

eКниги

Споменът ми е беден, неясен и срамен. Бях се свил 
в кухнята си на „Граф Игнатиев“ в София, чудех се на 
дюдюканията от улицата, шумни като на футболен 
мач, срамувах се неясно от какво и се питах какви са 
тези хора. Тогава не видях лицата им, видях ги почти 
двайсет години по-късно на площад „Александър Нев-
ски“ в столицата, на празника на Освобождението.

Но преди това, през ноември или декември 1989, 
тоест малко след 10 ноември, зъзнех на същия площад, 
виках в подкрепа на демократичните свободи и се рад-
вах на онези българи от околните кооперации, които 
бяха донесли горещ чай за турците и мохамеданите, 
митингуващи срещу възродителния процес.

Другаде пък протестираха срещу връщането на 
имената...

Тогава не знаех, че онзи възродителен процес и она-
зи изселническа вълна са били само последните в дъл-
га хроника от подобни патриотични проекти.

Последните?

По-късно още една война и моята, условно казано, 
умиротворителна роля след края ѝ ми дадоха нова 
перспектива. В Босна, където единствените турци са 
май дипломатите и войниците от международни-
те сили, безброй пъти са ме питали местните сърби: 
„Колко турци/мюсюлмани имате?“ Уморих се да им 
обяснявам разликата – етнически турци, говорещи 
турски, а от друга страна – българомохамедани, мест-
но славянско население, говорещо местния славянски 
език, само че ходят в джамия – като вашите бошняци 
в Босна или в Нови пазар. Опитвал съм се да реклами-
рам неясния феномен „български етнически модел“, 
който простичко свеждах до предимствата на интег-
рирането на малцинствата в обществото и във властта 
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вместо циментирането им в някакви ъндърграунд се-
паратизми. Да дообяснявам противоречивата роля на 
партия на етническа основа и номерата ѝ с балансира-
не и обръчи, дисциплинираната фрустрация на ней-
ния беден електорат, справедливото негодувание сред 
другите „други“ срещу чиито и да било прекомерни 
апетити за власт...

Толкова болезнено, чак със скърцане на зъби, из-
живяваме този наш толерантен и уникален модел, та 
сили за гордост не остават.

Впрочем гордостта е ненужна и потенциално смеш-
на, както са ненужни и вредни закъснелите комплекси, 
натрапването на угризения в националната памет, ка-
питализирането на греховете: вижте ме – аз съм моде-
рен, начетен и толерантен, а вий, които не сте – покай-
те се! Иска се обаче малко повече да знаем за миналото 
си, та трезво да гледаме и на патриотичните си край-
ности, и на „традиционната“ си толерантност, в кои-
то не сме кой знае колко различни от балканските си 
съседи или други по-големи и по-далечни народи. То-
лерантността не е – в нашите сумрачни простори поне 
– национална черта. Тя е тип отношение към другите, 
променящ се с времето и мястото според конкретни, 
банално конкретни обстоятелства – колко на брой са 
другите и колко близко до моя дом и комшулук, дали 
са кротки или натрапчиви със своята другост, колко 
имат и колко искат и евентуално могат още да имат 
спрямо нашето си имане-нямане.

Та такава ни е традицията – в добри времена сме би-
вали добри и великодушни, но случвало се е да бъдем 
и жестоки в подходящите времена – история, какво да 
я правиш! 
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За търговската марка  
„Кирил и Методий“

На 26 юни 2006 г. македонските медии съобщиха, 
че македонски учени са дешифрирали текст на древен 
македонски език, стар 2200 години! Академик Тоше 
Бошевски от Македонската академия на науките и 
изкуствата разчел част от прочутия Розетски камък и 
установил, че македонците са положили основата на 
всички европейски писмености.

Ние, българите, казах си, сме по-скромни в това, ко-
ето си мислим, че сме дали на света – на вси славяни 
писмо да четат. Обаче само два дни по-късно на из-
ключително почитания от сърбите Видовдан прочетох 
в белградския „Политика“: „Онези, които се позовават 
на традицията, трябва да знаят, че освен кирилицата 
още много неща съставят сръбското наследство.“

А почти по същото време в един от тунелите под 
босненските пирамиди край град Високо бе открит 
каменен монолит с още по-древни и от македонските 
знаци. Сараевският „Ослободженье“ съобщи, че ста-
ва дума за „протобосанска писменост“, много по-ста-
ра от всички досега познати световни писмена. Пуб-
ликуваните факсимилета би трябвало да доказват, че 
протобосанските цифри и букви се откриват по-късно 
при финикийците, старите евреи и гърци, а оттам – 
във всички европейски писмености от Северно до Сре-
диземно море, например в англо-саксонските руни.

Ето за какви исторически мащаби става дума.
Славянската азбука е на 1150 години.
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Розетският камък, намерен в Египет при Наполео-
новите походи, е на 2200 години. 

Египетски свещеници са изписали един и същи 
декрет три пъти – с йероглифи, на един опростен еги-
петски шрифт и на гръцки. Именно благодарение на 
паралелните текстове европейските учени разгадаха 
йероглифите. (А пък академик Бошевски ни разясни 
наскоро, че „средната част“ е всъщност на езика на 
древните македонци и намери в нея „думи, идентич-
ни със сегашните македонски говори и диалекти“.)

За създатели на азбуката като писмена система, при 
която на отделен звук отговаря отделен знак, обикно-
вено се сочат финикийците и това е станало някъде 
през втората половина на ІІ хилядолетие преди наша-
та ера.

А най-старите познати досега писмености изобщо – 
на древните египтяни и на шумерите, се датират грубо 
към третото или дори четвъртото хилядолетие преди 
Христа.

Забележете сега, че „протобосанското писмо“ се 
отнася от неговите откриватели към десетото хиля-
долетие отпреди новата ера – приблизително края на 
последната ледникова епоха в Европа; при това върху 
мегалитните каменни плочи са намерени „цифри и 
букви“.

Имам само чужди снимки от древния монолит. Въ-
преки желанието си успях да надникна само в друг 
един тунел под пирамидалния комплекс край Високо 
и там нямаше нищо за гледане освен кал. За пирами-
дите ми се струва, че дължа все пак някакво обяснение 
и то ще е на следващите страници.

А македонското си „проучване“ за тази глава, за-
мислена като развлекателна, направих много по-лес-
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но, без газене на кал и катерене на баири – по интер-
нет и в македонското посолство, което е само на две 
минути ходене от тогавашната ми временна сараевска 
квартира.

Знаех за твърденията на Одисей Белчевски от Ка-
надско-македонското историческо дружество в Торон-
то, че Омир е написал „Илиада“ и „Одисея“ на маке-
донски език. (Един Одисей би трябвало да ги знае тези 
работи.) Общодостъпни за масовия читател – в интер-
нет и по вестниците – са откритията на Васил Ильов, 
дипломиран инженер по архитектура, за преимену-
ваните „сърби“, „българи“, „хървати“, „словенци“ 
и други, които са всъщност потомци на предславян-
ските македонци и до днес говорят и пишат на техния 
език, съществувал шест-седем хиляди години преди 
Христа.

Интересуваше ме обаче „официалната гледна точ-
ка“, или по-скоро какво се предлага на чужденеца – 
гост в младата република с древна история и с леко 
обидно официално днешно название, включващо ду-
мата „бивша“. Служителите в посолството бяха много 
любезни към българина с евентуални туристически 
намерения и ми дадоха разнообразни материали. 
Най-солидният сред тях беше книжката „Факти за Ма-
кедония“ – 142 страници, подготвени от Държавната 
информационна агенция1.

Много място в богато илюстрираното и с грижа от-
печатано издание е отделено на историята. Доказва се 
с подробности, че древните македонци не са били гър-
ци, нито илири, а нещо различно; че Александър Ве-
лики е говорел не гръцки, а македонски, но за древна 
писменост не става дума – това са по-късни открития 

1 Facts about Macedonia. Information Agency, Skopje, 2004.
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вероятно. Следват 900 години римска окупация, през 
които „културната и етническа идентичност не са за-
сегнати“, обаче с идването на славяните започва „не-
избежното взаимодействие на две различни цивили-
зации и култури“. Формират се славяно-македонците. 
Придошлите приемат традиционното тук вече от ІV 
век християнство; народоформирането е приключило 
през VІІІ век, но за писменост пак не става дума чак до 
главата Ss. Cyril and Methodius.

Повратна точка в историята на македонските сла-
вяни било създаването на азбука и на първия славянски 
литературен език. Извън всякакво съмнение е, че Кирил 
и Методий са създали азбуката си въз основа на отлич-
ното познаване на езика на македонските славяни, гъсто 
населени около Солун и в самия град. Неоспоримо е също, 
че става дума за език, който е бил разбиран в големи те-
ритории, населявани от славянски племена. Защо иначе 
братята биха превели църковна литература на езика на 
македонските славяни заради жителите на относител-
но далечната Моравия? Има много податки, че Кирил е 
създал азбука (най-вероятно – глаголицата) за нуждите на 
християнизацията на паганските славяни в района меж-
ду Вардар и Струма, преди императорът да го замоли да 
иде в Моравия. Ако това е вярно, то няма съмнение, че 
тогавашните славяни са имали общ език.

Мисля със симпатия за сладките мъки на автора, 
който води своя си борба с логиката и с терминоло-
гията, та хем да изтъкне македонското потекло на 
АБВ-то, хем да подчертае всеславянското му значение. 
По-нататък съвсем бегло е разказано как Кирил и Ме-
тодиевите ученици пристигнали на сал в Белград (има 
скромна отбелязка – „тогава под българско управле-
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ние“), благословили принц Радислав и се „пръснали в 
Мизия, Далмация и Дакия“... Повече място е отделе-
но единствено на свети Климент – първия македонски 
просветител, но пак фигура от общославянско значе-
ние. За жалост не става дума кой македонски владетел 
е плащал за манастирите, за преводите на книги и за 
обучението на свещеници.

За „баланс“, пък и за балканска пъстротата на глед-
ните точки ще вмъкна една българска версия и една 
сръбска версия по въпроса. Харесвам „12 мита в бъл-
гарската история“ от Божидар Димитров1 като при-
мер, че дори когато се пише популярно и патриотич-
но, това може да се прави с уважение към логиката и 
с почтено отделяне на фактите от хипотезите. А хи-
потезата на професора е, че кан – по-късно цар – Бо-
рис е бил поръчителят и автор на идеята за българска 
азбука, писменост и богослужение на български език, 
докато светите братя и учениците им съзнателно и ак-
тивно са участвали в неговия план. За краткост про-
пускам историографските аргументи, преразказвам 
същината само.

Още преди планираното приемане на християн-
ството за държавна религия Борис е бил наясно, че 
Византия ще настоява с всички средства да се запази 
богослужението на гръцки език с всичките му негатив-
ни последици за нашата държавност. Затуй Кирил и 
Методий, потомци на български аристократи, с които 
канът евентуално е бил в дискретни контакти, са има-
ли задачата не само да съставят азбуката и да преведат 
нужните книги, но и да използват високопоставеното 

1 Димитров, Божидар. 12 мита в българската история. Фондация 
КОМ, С., 2005. Виж главата “Митовете за делото на Кирил и Мето-
дий”.
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си положение във византийската държавна йерархия, 
та да се преборят за каноничното признание на свои-
те азбука и преводи от Константинопол и Рим. Имен-
но моравската мисия предлага желания политически 
шанс – триезичната догма е нарушена, азбуката е бла-
гословена от патриарха и от императора, а по-късно и 
от папата. Борис І се кръщава, но пак по политически 
съображения се налага още да изчака, преди да обя-
ви новата писменост за официална. Кирил и Мето-
дий трябва да завършат живота си в чужбина, но не е 
случайно, че сред техните 200 заробени ученици Кли-
мент, Наум и Ангеларий са освободени от затвора и 
конвоирани до българския областен център в Белград. 
Според версията на професор Димитров българските 
аристократи Климент и Наум са били назначени от 
Борис в екипа на Кирил и Методий със задача да ус-
воят славянската грамотност и да я пренесат по-късно 
в родината, затова са и били освободени с диплома-
тическата намеса на царя. По-нататък те си свършили 
работата точно според Борисовия план.

А какви са митовете на братята сърби? За всичките 
години, прекарани сред тях и в четене на сръбски вест-
ници, впечатлението ми е, че на запад от нас Кирил и 
Методий са „обикновени“ светци. Много по-почитан 
като основател на сръбската духовност и книжовност 
е свети Сава, покалугерен благородник от династия-
та Неманя, развил културна дейност в Хилендарския 
манастир и станал първият сръбски патриарх – през 
ХІІ век. Нито в скромните вестникарските карета на 
11/24 май, нито в разговорите си с добре образовани 
или поне среднограмотни люде съм открил призна-
ние за революционния и съдбоносен факт, че ново-
покръстеният народ е получил шанс да пише, чете и 
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да се моли на майчин славянски език. Струва ми се, че 
в масовото, недотам образовано съзнание произходът 
на кирилицата се свързва с Москва – ако не със Съвет-
ския съюз, то все пак с Русия. Според повечето сърби 
светецът с прякор „Охридски“ няма начин да не е бил 
македонец, обаче няма смисъл да ги питате кой цар е 
финансирал боголюбивата му дейност.

Тези редове за балканските ни бащинии са намис-
лени да се четат с усмивка. Не се търсят безспорни 
социологически и академични истини, а надничаме 
през рамото на комшията, разгърнал вестника си.

Пак белградската „Политика“, препечатка в сара-
евските всекидневници – „Кирилица върху еврото“. 
Подзаглавие – „Петиция за конституционна защита на 
кирилицата“. По повод очакваното приемане на Бъл-
гария в Европейския съюз и в еврозоната се напомня, 
че върху банкнотите наред с латинските и гръцките 
ще се появят и кирилски букви. Според цитираните 
„млади експерти, специализирали в световни универ-
ситети“ бъдещата конституция (на Сърбия, вече неза-
висима от Черна гора – б. м., В. М.) трябва да утвърди 
кирилицата като единствена официална азбука. Аргу-
менти и факти.

Тъкмо сръбската, на Вук Караджич гражданска кири-
лица представлява особен културен принос на сръбския 
народ в европейското културно наследство като първата 
официална писменост на един народ, дословно осъществе-
на на фонетична основа. Приемането на Вуковата кири-
лица е било победа на гражданската Сърбия и на просвети-
телското начало у нашия народ. А днес, когато от Сърбия 
правят търговска марка, кирилицата може да бъде един 
от най-разпознаваемите ни символи, тъй като нашата 
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особена версия на кирилицата се използва единствено в 
Сърбия.

Вук Караджич (1787–1864) е сръбски възрожденски 
деец, реформатор на книжовния език въз основата на 
народния говор. Събирал е народни умотворения, из-
дал е граматика и речник на опростена сръбска кири-
лица, в която действително е наблегнато на фонетич-
ния принцип. Пропуснал е обаче да я регистрира като 
патент или търговска марка.

Оттогава насам славянската азбука неведнъж е била 
употребявана сред западните ни съседи за злободнев-
ни или дългосрочни политически цели, включител-
но чрез конституция или закон. Например по време 
на Първата световна война кирилицата е забранена в 
Хърватска и в Босна и Херцеговина, а след босненската 
война за кратко бе обявена за единствено патриотична 
и законна азбука на босненските сърби. Спомням си 
как през 1996-а сръбски полицаи ме доведоха в учас-
тъка в град Дервента заради съмнително поведение 
(снимах разрушени къщи), обаче след като им напи-
сах личните си данни на кирилица, бях незабавно ос-
вободен.

Всъщност през периода на съществуването на об-
щия сърбо-хърватски език, кирилицата и латиницата 
бяха равнопоставени. Например в бивша Югославия 
децата в Босна задължително са изучавали и до днес 
знаят да ползват и двете азбуки. Обаче след война-
та сред широки кръгове на босненските мюсюлмани 
кирилското писмо се посреща като политически не-
коректно и дори диверсионно опасно. Докато в Репу-
блика Сръбска вестник „Nezavisne novine“ се печата 
на латиница, а „Глас Српске“ – на кирилица, което от-
разява относителната им либерална и съответно наци-
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оналистическа ориентация. Който пък е пътувал през 
Ниш, е забелязал, че сред разните фирми на магази-
ни, реклами и други улични текстове има шарения и 
на двете азбуки. Тъкмо това положение на нещата би 
могло да се промени с предлаганата конституционна 
поправка.

За буквите или ?????????????????

Хайде пак да опитаме да се вгледаме в общото и в 
различното. Общи са ни повечето букви, ама не всич-
ките.

Мои приятели, босненски сърби, които съм водил 
в България или съм им показвал български текстове, 
и след няколко „урока“ не могат да усвоят Ю, Я и ер 
малък. За омекотяване на гласни те използват j – Ја је-
дем јабуке или сливат графично „л“ и „н“ с нашия ер 
малък. Става љ и њ.

„Любов“ например е љубав. Мляко може да бъде 
според изговора „млеко“ или „млиjеко“. Бјело вино се 
пише с ј

Аз и след толкова време се затруднявам да различа 
Ђ, ђ от Ћ, ћ обаче сърбите напълно блокират пред на-
шето Ъ. То е наистина непроизносимо за много чуж-
денци, обаче не и за съседите ни. Опитвал съм се да ги 
убедя, че става дума за знак за звук, който съществува 
и в тяхната реч. Насилвал съм ги и са признавали, че е 
невъзможно да произнесеш „црна мачка“ или „црно 
вино“ без едно тихичко, но забележимо „ъ“ между 
„ц“ и“р“. Но и най-добронамерените ми ученици са 
запецвали на Ъ-то, ако ги накарам да прочетат етикет 
върху бутилка с бЪлгарско вино.
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Имаме също така общи писмовни проблеми, свър-
зани с миналото и с модерността. Питам се колко „аз 
съм българчета“ биха отговорили правилно на въпро-
са коя азбука са съставили светите Кирил и Методи. 
В Загребската катедрала, вдясно от входа, има висок 
олтар с надпис на глаголица. „Руни“ ще да са това, от-
върнаха на провокативното ми питане славяноезични-
те и правилно кръстещи се мои приятели.

Трудно си четем сходните, макар и не еднакво съ-
вършени кирилици, обаче универсално е насмешли-
вото ни и снизходително отношение към западняците, 
мъчещи се над нашите букви като над англо-саксонски 
руни. Пътеуказателите по балканските шосета и та-
белките по улиците – където ги има – са неразгадаеми 
за тях, обаче какво от туй – ние си знаем къде сме и 
накъде сме тръгнали, те нека питат.

И питат из бивша Югославия или в България „Що 
е ПЕКТОПАХ(Т), дето виси на всеки ъгъл?“ За вас 
това може да е остарял виц, но в Босна наистина ми 
се е случвало да „превеждам“ на чужденци надписите 
„РЕСТОРАН“ (без Т накрая на сърбо-хърватско-бос-
ненски).

Много балкански принтери с англо-саксонски души 
се побъркват от кирилските знаци и реагират с без-
крайни редове от питанки, а еднакво се затрудняват 
кирилизираните ни уж клавиатури. Докато пиша тези 
редове, упорито превключвам своята между Bulgarian, 
Serbian (Latin), Serbian (Cyrillic) and English, връщам се, 
трия и поправям, ама не знам какво ще излезе от не-
православния принтер на мой православен приятел, 
комуто ще пратя няколко реда за консултация около 
Љ-љ, Ћ-ћ, Ч-ч и ???????

Общи и масови са затрудненията ни в имейлите, 
защото бавно учим тайните на Encoding, та за по-си-
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гурно си честитим Koleda in Latin, а като си пращаме 
есемеси по джиесема, сме в дилема за транскрпиция-
та. Как да го напишем:

Az sam balgarche, obicham...
Или:
Az sym bylgar4e, obi4am...
Koe e vjarnoto? 

И най-сетне, не е ли пак общо за нас – балканските 
кръстопътници – стряскането пред чуждото, вкопчва-
нето в „изконното“, вместо да оценим кръстопътното 
предимство да боравиш с две азбуки и с малко усилия 
да разбираш, разумjеш и зборуjеш няколко чужди 
езика наведнъж?

Ако бих опитал да отговоря тук на собствените си 
въпроси, със сигурност ще залитна едновременно и 
многопосочно според гледната точка към глобализЪм, 
национализЪм, регионализЪм, безроден космополи-
тизЪм, пан-славизъЪм или каквото е неговото Анти. 
Ще трябва да си призная дефицит на академизЪм, не-
грамотност в Windows Encoding и непознаване на ISO 
стандартите.

Обаче аз бързам да се върна към темите, по които 
пръстите ми бързо редят българските букви.

А по въпросите от тази глава хубаво се спори в 
пектопах на ракиjа или на црно вино.

В балканския пектопах, където съм си като у дома, 
не бих провокирал комшиите с питане, къде върху 
евро банкнотата ще поискат някой ден да си сместят 
гордостта – под, над или вместо българските буквич-
ки. Бих им казал само: „Живели! Говорете каквото си 
щете, ама празник като 24 май вие нямате.“
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Босненските пирамиди – може пък  
и да има нещо...

През 2006 година посетих на три пъти „Долината 
на пирамидите“ край град Високо, на 30 километра 
от Сараево, в Босна и Херцеговина. Тъй като някол-
ко пъти вече закачах тази тема в ироничен контекст, 
а босненските и световните медии не спират да под-
насят репортажи и коментари, следващите страници 
ще са за онези, които искат да знаят какво евентуално 
наистина има или няма на това място. Веднага ще из-
дам личното си мнение – пирамиди няма, но някаква 
загадка може би все пак съществува. Ще се опитам да 
ви преведа накратко през главните „За“ и „Айде, бе!“ 
и ще трябва да се доверите на словесните ми описа-
ния. Има много илюстративен материал в интернет, 
обаче установих, че снимките и дори видеоклиповете 
в мрежата често създават илюзорни впечатления.

Най-очевидното „Брей, да му се не види“ е форма-
та на поне два от няколкото баира край град Високо, 
провъзгласени за най-старите пирамиди в света – при-
мерно отпреди 12 хиляди години или към края на по-
следната ледникова епоха в Европа. Наистина, север-
ната страна на хълма Височица се вижда като идеален 
равностранен триъгълник. Със своите 220 метра висо-
чина тази т. нар. Пирамида на Слънцето значително 
надвишава Хеопсовата (147 метра), а според цитирани 
в печата данни на местния Геодезически институт дъл-
жината на основата ѝ е 365 метра – колкото е броят на 
дните в годината. На върха се намират доста скромни 
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останки от отдавна познати на археолозите среднове-
ковна крепост и град.

Изненадващо правилни очертания има и по-мал-
кият, съседен хълм Плешевица, преименуван на Пи-
рамида на Месеца. При наблюдение не откъм града 
или шосето, а откъм малко по-трудно достъпни перс-
пективи, съвършенството на геометрията определено 
се губи, обаче привържениците на хипотезата обясня-
ват, че става дума за нарочно изградени полегати под-
ходи към върховете на обектите. Аз лично бях силно 
впечатлен от тези гледки и признавам, че се почувст-
вах разочарован, когато мой приятел геолог заяви, че 
такива относително правилни форми не са особена 
рядкост в природата.

Ето главните аргументи на Семир Османагич, нари-
чан „босненският Индиана Джоунс“ заради храброст-
та му на археолог лаик, а и заради характерната „ка-
убойска“ шапка, с която неизменно се появява пред 
журналистите.

Блоковете на северната страна на Пирамидата на 
Слънцето имали наклон 53 градуса – колкото и при 
Хеопсовата пирамида. Твърди се също, че според 
официални геодезически изследвания три от петте 
пирамидални обекта (Слънцето, Месеца и Змея) са 
прецизно разположени по върховете на равностранен 
триъгълник, а стените им – също равностранни триъ-
гълници – са точно ориентирани по посоките на света. 
Освен това спътникови снимки разкрили особената 
термодинамика на тези хълмове. Тоест те се загряват 
и охлаждат с бързина, различна от тази на околния те-
рен, което подсказва, че са изградени от различен ма-
териал или евентуално съдържат големи кухи прос-
транства.
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Обаче не тези трудни за проверка аргументи създа-
доха сензацията, а каменните плочи и блокове, които 
можаха да видят с очите си двеста хиляди посетители 
от цяла Босна и от далечни земи през 2006 година. На 
Пирамидата на Слънцето блоковете се откриват под 
слой почва от половин до един метър и някои имат 
относително правилна форма на паралелепипед. Раз-
мерите им са примерно метър на метър на три метра, 
а теглото – от 5 до 30 тона, и поне за лаик като мен не е 
трудно да повярва, че тези монолити са или изсечени 
от седиментната скала, или излети като бетон – от ча-
къл и със свързващ материал.

Но тъй като разкопките се вършат на доброволни 
начала или срещу скромни надници, бавно и полека, 
към края на 2006 година на двете отпочнати пирамиди 
имаше по около двайсет или трийсет „сонди“ – тоест 
само петна от по няколко десетки квадратни метра 
разчистена почва, на различни коти, но далеч още от 
възможността да се види цялата снага на хълмовете.

В Босна много се говори и за тунелите в „Долината 
на пирамидите“. Има ги и с помощта на безкористни 
местни водачи надникнах в един от тях, чийто вход е 
в двора на местната кожарска фабрика. Мрак и кал. 
Копано е в естествения материал, не се виждат подпо-
ри, плочи или други следи от човешка намеса. Още в 
самото начало започват разклонения в различни по-
соки, но срутванията правят придвижването много 
трудно или невъзможно.

Странно – изглежда, че нито местните хора, нито 
босненските учени знаят нещо за произхода на тунели-
те. Най-старият спомен като че ли е от Втората светов-
на война, когато жителите на Високо са се крили тук 
от немските бомбардировки. Семир Османагич обаче 
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е убеден, че сложна система от подземни коридори 
свързва пирамидите и че в центъра на комплекса ще 
открие камера, където ще е голямото доказателство, 
окончателната разгадка на тайната на строителите. Но 
това надали ще стане скоро, защото разчистването и 
укрепването на тунелите е изключително трудоемко.

Едва ли ще ви изненада, че сензацията с пирами-
дите раздели обществото на възбудено, въодушевено 
мнозинство и хор от скептици – специалисти. Семир 
Османагич, командирът на армия ентусиасти, е ар-
хеолог любител. Ама такъв е бил и откривателят на 
Троя, нали? Твърди се, че има сериозен частен бизнес 
в САЩ, от който финансира разкопките, пътуванията 
си по пирамидални обекти из цял свят и книгите си, 
които по размаха в прекрояването на познатата исто-
рия на човечеството не отстъпват на прочутия някога 
Ерих фон Деникен. Човек с несъмнена харизма – крот-
ко, търпеливо и според нуждата, на отличен англий-
ски език обяснява хипотезите си на безбройните жур-
налисти от цял свят. Засичали сме се няколко пъти 
по баирите край Високо, но не съм го интервюирал, 
защото не успях да измисля умен въпрос, на който 
той да не е вече умно и търпеливо отговарял десетина 
пъти в медиите.

Срещу лаика е практически цялата неголяма на-
учна общност в Босна и Херцеговина. Той пък има 
някаква дискретна и вероятно скромна финансова 
поддръжка от местните власти. Индиана Джоунс не 
говори за пари, дори не трепва нервно, когато го обви-
няват в комерсиалност или му цитират аргументите 
на скептиците, а удря в болното им място – суетата. 
Какво да очакваш от археолози, които целия си живот 
са копали по тези хълмове, намерили са само недотам 
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интересни средновековни останки, а чудесата на непо-
зната древна цивилизация са били под носа им? Ще 
отричат естествено.

На няколко пъти Османагич шумно обяви в меди-
ите мнения на чуждестранни учени в негова полза, но 
пък последваха и няколко опровержения, които го 
поставиха в много неудобно положение. Очакваната 
през 2006 година експедиция на ЮНЕСКО или не се 
състоя, или е минала в трудно обяснима секретност. 
Ако се съди по публикациите в интернет, световната 
научна общност не ахка пред откритията край Високо. 
Пак суета и консерватизъм?

Османагич не може да обясни как така след цяла 
година разкопки по паметниците на тайнствената 
цивилизация не е открит нито един артефакт освен 
евентуалните монолити и плочи. Не се намери нито 
човешки скелет, нито кост от животно, нито парче от 
глинен съд или сечиво. Никаква органика, която би 
могла да се датира по въглеродния метод.

Върнах се в България и показах на мой приятел 
геолог десетки снимки от Пирамидата на Слънцето. 
Той не се впечатли от „монолитите“ – можела майката 
природа и такива форми да създаде сама, без човешка 
помощ.

Почти бях затворил за себе си темата, когато на 
Плешевица, Пирамидата на Месеца, изскочиха плоч-
ките. На около десетина разкопани места – от върха 
на хълма, та до самото му подножие, пак на половин-
един метър под повърхността се откриват „мозайки“ 
от каменни плочки, дебели около два сантиметра. Раз-
мерите им варират – най-често около 20-30 сантиме-
тра, очертанията им са правоъгълни или квадратни, а 
фугите между тях са тесни и прави. Трудно е човек да 
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не си помисли, че грижлива човешка ръка е доофор-
мяла и донамествала наличния природен материал 
– особено където тънките плочки лежат върху основа 
от по-масивни блокове. Този „паваж“ на някои места 
показва характерни отстъпи – като че ли стъпала, и на-
клон към вертикалната ос на хълма, който подсказва 
според Османагич, че става дум за път, виещ се спира-
ловидно до върха.

Катерех се по баирите край Високо, после пре-
листвах сараевската преса, разделена между идеята за 
световно-босненски исторически принос и строгите 
официални осъждания на археологическата авантю-
ра. Търсех си събеседник. Между специалистите един 
се беше изказал умно, ама живеел и работел в Герма-
ния, друг гордо изтъкваше факта, че заради такъв лаик 
като Османагич и през ум не му минава да иде да види 
на място...

Накрая влязох в кабинета на госпожа Зилка Куюн-
джич-Вейзагич, археолог в Земалския (националния) 
музей в Сараево, главния авторитет в страната, в която 
нямат археологически факултет или институт. Хайде, 
моля ви, казах, да не говорим за пирамиди, тоест дали 
хълмовете са издигнати от хора, а за плочките. Въз-
можно ли е някой да е харесал природно правилната 
форма на тези възвишения и за някакви непознати в 
официалната история на този край цели да ги е до-
оформил с тераси или пътеки?

Госпожата ме изненада с отсъствието на яростен 
скептицизъм, кротко се съгласи да разгледа снимки-
те ми, за да съм сигурен, че говорим за едни и същи 
обекти. Дори в коментарите ѝ за мафиотски полити-
ко-икономически интереси не блесна злобна искрица. 
Обаче нямало тук въпрос за нея, нямало археология. 
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Всичко били утаечни формирования от предистори-
ческите времена, когато дори върховете на „пирами-
дите“ са били на дъното на голямото Панонско море. 
Питайте геолога професор Врабац от Тузла.

Доктор Сейфудин Врабац вече бе дал мнение в 
медиите, че Височица – Пирамидата на Слънцето, е 
естествено образувание, ама не това ме интересува-
ше. Трябваше вече да се прибирам в България и зато-
ва пратих на професора имейл с няколко снимки на 
плочките от „Месеца“ и със съответния въпрос за ге-
ологическото им или изкуствено потекло. Отговорът 
му дойде с голямо закъснение и от него ставаше ясно, 
че не му се говори по темата с лаици като мен, но не и 
дали е бил на Плешевица. Дано да е бил.

Пак моите приятели геолози в България трябваше 
да гледат снимки. Двама гледаха и ми обясняваха тек-
тониката – как напреженията в земните пластове мо-
гат да накарат пясъчника да се цепи по прави линии 
и... и двамата запънаха на едни и същи кадри – където 
пукнатината, както си върви направо, изведнъж спира 
в перпендикулярна пукнатина в удивителния пъзел от 
правоъгълни плочки.

Не може да бъде...

Ще ми се някой път пак да се изкатеря заедно с тези 
хора на „Месеца“ и на „Слънцето“, а после да си го-
ворим за геология в кебапчийница „При фараона“. 
Както в онзи слънчев есенен ден, когато с моя гид, 
двайсетинагодишния студент Харис Делибашич от 
Високо, оставихме насред черния път раздрънканата 
ми вектра и продължихме нагоре пеша. На билото 
на Плешевица, насред частна ливада и до частна гора 
стърчеше геоложка сонда, наоколо бяха разкопани де-
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сетки квадратни метри с „плочки“. Край тях стърчаха 
характерните за много краища в Босна червени преду-
предителни табелки с надпис „Внимание мини“. От 
високото виждах почти археологическите останки на 
разрушените близки села; показаха ми къде сме пре-
секли бившата фронтова линия, успокоиха ме, че мяс-
тото на разкопките е безопасно. Наздраве.

Не разбрах дали софрата с кашкавал, салам и бира 
в два след пладне бе за края на работния ден или за 
дълга обедна почивка на „археолозите“ – все тукашни 
хора. Младият собственик се въртеше наоколо – дово-
лен, че имотът му е частично разминиран, но дали съ-
нуваше бляскаво бизнес бъдеще за баира си или само 
оглеждаше къде ще сече дърва за огрев и къде могат да 
се пуснат овце да пасат?

Над главите ни прелетя туристически хеликоптер – 
50 марки на час да гледаш пирамидите от въздуха.

Аз лично не виждам нищо лошо в наивния и скро-
мен опит на хората от Високо да припечелят от сен-
зацията – взимат ти две марки да си оставиш колата 
на „паркинг“ край пътя, трогват те с кича на тениски, 
картини, стенни часовници и всякакви други сувени-
ри с пирамидални мотиви.

Обаче с моята компания от работници не си гово-
рехме за печалбарство или за туристическото бъдеще 
на Османагичевата фондация „Археологически парк 
Босненска пирамида на Слънцето“. Нито за древни 
цивилизации или алтернативна история, а за – как 
мислите – има ли нещо? 

За камъни и седиментация си говорихме, а също за 
вярването и за невярването и че ни се ще да има нещо, 
което, видите ли (почти като във вестника го казаха), 
да окуражи и обедини народа.

Сред вечната сиромашия и следвоенната разруха, 
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на фона на излинялата средновековна слава и никак-
вото настояще да има нещо различно, голямо, краси-
во. Та цял свят да ахне, а и нашето си присъствие сред 
тези хубави зелени баири да придобие нов смисъл...

Е, какво пък – и на мен ми се ще. И въобще, по прин-
цип, и заради хората в „моята“ Босна ще ми се нещо 
да има.
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НИЕ и ТЕ

В говоренето около 3 март 2006 година пак ни се 
каза – на фона на Санстефанските карти – че българ-
ският войник никога не бил губил битка. Това спорно 
от военноисторическа гледна точка, доста митологич-
но твърдение вероятно трябва да значи между друго-
то, че нашият велик войник винаги се е борил като лъв, 
обаче политиците са ни водели от една национална 
катастрофа към следващата. И тъй като властващите 
политици в България никога не са били особено оби-
чани, пък и князете и царете ни са били импорт от 
една немскоезична династия, много е лесно да се жи-
вее с утехата, че те – управляващите, имат монополно 
право върху срама по челото, а ние – народът, макар и 
препатили, сме носители на традиционните му разни 
там добродетели.

Това душеуспокоително, но всъщност злочесто раз-
деление на ТЕ и НИЕ е дълбоко вкоренено в съзнани-
ето на българина и на балканските му съседи. То за-
мъглява взора към миналото и изкривява картината 
на настоящето.

Спряха тока. 
Пуснали са портокали.
По-младите не знаят, че някога „пускаха“ портока-

лите и бананите за Нова година. Тогава „не даваха“ да 
празнуваме Коледа. 

Погрешно е да се вярва, че туй отстранено възпри-
емане на действителността бе патент на социализма. 
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И при демокрацията „облагат с данък“, „вдигат цени-
те на топлото“ и „дават на прокурора“. Разговорният 
език и езикът на свободните медии взаимно се обога-
тяват в изкуството на деперсонализацията и дистан-
цирането от отговорност. Прекалено сложно, а комай 
и ненужно е за читателя и за повечето от полуобра-
зованите ни журналисти да се знаят подробностите 
около това, кой точно „затяга или отвърта кранчето“ 
– какво и как е изкалкулирало търговското дружество 
например, какви са правомощията на съответната 
държавна агенция и има ли някаква отговорност пар-
ламентът. Главоболие. Пък и всички тези институции 
са ТЕ. Като става дума за „тях“, по-интересно е какви 
са заплатите на президента или на „онези от минис-
терството“, за колко пари са къщите, беемветата или 
кюфтетата на депутатите. Българинът обича да меч-
тае за заплати, имоти, луксозни автомобили и без-
платни кюфтета, но повече обича да завижда и мра-
зи. В което също съвсем не сме уникални в огромното 
сумрачно пространство на изток от Запада и на запад 
от Изтока.

Манталитет на бедните, подчинените, мачканите.

Девочка, что дают?
Пак за по-младите читатели ще обясня, че някога в 

оскъдицата на съветските магазини внезапно се случ-
ваха тъй дълги и рунтави опашки, та по-задните купу-
вачи не можеха да видят какво са пуснали.

Виктор Ерофеев пише в „Енциклопедия на ру-
ската душа“: „Народ е едно от най-точните понятия 
в руския език. То включва двоен пренос на отговор-
ността: от „аз“ на „ние“ и от „ние“ на род: „ние – те“, 
външно-вътрешен фактор, който определя вечното 
търсене не на самопознанието, а на самоопределени-
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ето. Думата „народ“ е бетонирала народа от векове и 
за векове.“1

За миналите векове ще поразсъждавам след малко. 
А днес, на Балканите поне, очевидната пагубна после-
дица от разделянето на НИЕ и ТЕ е превръщането на 
гражданина в поданик и електорално тяло, отчужда-
ването му от властта и политиците – независимо кол-
ко често гласуваме или не гласуваме за тях и как поня-
кога им подаряваме ей така, от воле, прекалено много 
власт наведнъж.

Не се оправяме или бавно, едва-едва се оправяме, 
защото все някой друг ни е крив.

Ние сме пословично трудолоюбиви, всепризна-
ти с високото си ай кю, талантливи и изобретателни 
– децата ни печелят грамоти и медали по цял свят, 
измислили сме компютъра и киселото мляко, „бием 
германците с два на нула“, ние сме предприемчиви, 
същевременно – пестеливи, скромни по нрав и бога-
ти на полезни изкопаеми, обаче ТЕ – правителството 
(сегашното или предишното май), Шесто, НЕК, НАП, 
НОИ, НАТО, Джордж Буш, Путин и Муамар Кадафи, 
некомпетентните евроексперти, съдията на мача, ше-
фът в службата, мафиотите и циганите, дето крадат, 
турците, дето превзеха властта от горе до долу, пък и 
гърците, дето ни отнеха излаза на Бяло море, а сега ни 
правят въртели на границата – все някой ни е крив. За 
политиците да не говорим – Бай Ганьо си знае отдав-
на, че и лебералите, и консервите са маскари.

Питам се често – нашите политици и лидери не са 
ли българи? Да не ги внасяме от Марс или от Герма-

1 Ерофеев, Виктор. Енциклопедия на руската душа. Факел експрес, 
ИК “Жанет 45”, 2005.
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ния като едно време? Вярно, царят си е малко нещо 
немец или испанец и българският му куца; с премие-
ра или с президента имаше някаква съмнителна рабо-
та – полуруснаци са май, Доган си е турчин отвсякъде, 
а президентът е и турско мекере. Освен царя всичките 
са бивши комунисти и тайни агенти.

Съзнанието, разделящо света на „ние“ и „те“, само 
чака да дойде някой да му пошушне колко лесно мо-
жем да се оправим. ТЕ трябва да се махнат. Да падне 
правителството. Да падне и следващото. Да изгоним 
комунистите отвсякъде, да си дойде бащицата цар, 
после да го свалим и него. Да пропъдим турците и ци-
ганите, а покрай тях защо и евреите да не си вървят за 
Израел? 

Всички съвременни конфликти, засягащи големи 
групи хора, започват по същия начин – консолидира-
нето на „ние“ и отделянето, изолирането на „други-
те“. В теорията на конфликтите терминът за това е in-
grouping и out-grouping. Вождове от всякакви времена 
и раси с тънък усет за недоволствата на народа – на-
ричат ги популисти – използват все едни и същи про-
пагандни техники за изграждане на образа на другия 
като образ на врага. Национализмът е най-типичната 
проява на този универсален социописохологически и 
политически механизъм.

Но най-често все пак, когато си говорим с понятия-
та „ние“ и „те“, мислим за народа и властта.

Ние, които чакахме да ни пуснат портокали за Нова 
година и вода по системата три часа с един час без, 
или обратно, които сме чели апокрифно „Ние“ на Ев-
гений Замятин, си въобразяваме понякога, че амор-
фното НИЕ е уродлива рожба на близкото тоталитар-
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но минало. Обаче колективизацията на собствеността 
и икономиката, на труда и бита за пет или за седем 
десетилетия социализъм е само горният слой на про-
блема. Колективизацията на мисленето, свеждането 
на общественото съзнание до полусъзнателни масови 
рефлекси и клишета не биха били толкова успешни 
без опита от предишни векове, в които народите от 
споменатата по-напред огромна сумрачна зона науча-
ват единствено, че всяка власт е враг.

Цитатът от Ерофеев продължава така: „Въпреки 
разликите между съсловията, поколенията, полове-
те и областите руснаците са съюз на потомци, бити 
с камшик и пръчки. Руснаците са чеда на мъченията. 
Там където особеностите на индивидуалния живот 
процъфтяват за сметка на обществения, народът е ме-
тафора или изобщо не съществува като дума. В тази 
страна тази дума изразява същината на неправото 
дело... Народът е около 75 процента от населението на 
Русия.“

Струва ми се очевидна балканската приложимост 
на тази мисъл, независимо дали ще си мислим за ни-
хилизма на Ерофеев като за маниерен и циничен или 
като за пречистващ и отрезвяващ. Ако впрочем за чис-
тота на разсъждението погледнем относително хомо-
генното по нрав и култура славянство само на нашия 
полуостров, ще видим една ясна историческа линия, 
от двете страни на която днешните степени на оправя-
не или закъсване са драматично различни.

Австро-Унгарската империя, при цялата си враж-
дебност спрямо славянството и с ловката си политика 
на насъскване на едни потиснати народи да домини-
рат над други, е успяла все пак да възпита у своите, 
по-късно независими поданици един специфичен 
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манталитет – на уважение, ако не към държавата, то 
поне към реда; дала им е културни и трудови навици, 
основани едновременно на лична инициатива, дисци-
плина и респект към закона. Докато в крайно неефи-
касната и неуспяла да се модернизира Отоманска им-
перия българинът е научил, че държавата, ако изобщо 
си помръдне задника от миндерлъка, то ще е за беля. 
При отсъстваща или враждебна държава, в която жи-
вотът, имането и честта са постоянно изложени на 
риск, оцеляването е възможно само колективно – край 
огъня в огнището, с родово-историческите приказки 
за миналото, зад високия дувар със заключената пор-
та. И богатият е враг – да убиеш турчин или наш си 
чорбаджия изедник е все народополезно и богоугодно 
дело; и белият свят е враг – в родината ни грабят, а в 
чужбина сме немили-недраги. 

А след формалното политическо освобождение 
недоносени елити от хъшове, комити, селски чорбад-
жии и търговци с дисаги ведно със слабоватите мо-
нарси създават пак държава враг. Бог е високо, а цар 
– далеко. Общо няма – моето е до междата, там спор-
ните въпроси се обсъждат със секира в ръка. Данъци-
те са грабеж, да измамиш властта е въпрос на дълг и 
върховно задоволство, Андрешко влиза триумфално в 
социалистическите учебници по литература като на-
ционален герой.

Civil society

Такава е патриархалната ни люлка – тясна и сиро-
машка, на бодливата слива край синора. Когато Бог 
е високо, а цар е далеко, спасението е родът. Цялата 
ни традиция на взаимопомощ се е развивала в рамки-
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те на голямото семейство. В турските времена и при 
капитализма, по-късно – в „мазните влакове“ между 
провинцията и столицата, също и при социализма, 
когато за назначение на работа, за луканка или за цве-
тен телевизор трябваха връзки. Днес луканката и теле-
визорите са в свободна продажба, но между столицата 
и страната все още пътуват кашони и щайги с домаш-
но приготвени консерви, а всякакви кръвни и партий-
ни братовчеди продължават да осъществяват мечтите 
на Чичо Денчо и да си делкат солунските митници.

В социалистическия гимназиален курс по литера-
тура изучавахме „Гераците“ от Елин Пелин и „Снаха“ 
от Георги Караславов – за разпадането на патриархал-
ното общество под натиска на зараждащия се капита-
лизъм. Е, да се беше разпаднало най-сетне, нали вър-
нахме капитализма...

Част от парите, с които можах да си позволя извест-
но време да не работя за пари, а да пиша тази книга, 
спечелих в Азербайджан, република от бившия СССР, 
на географската граница между Азия и Европа. Зада-
чата ми бе да организирам извънкласно обучение на 
ученици и студенти за принципите на демокрацията. 
Подготвихме „тренери“ – дузина студенти, които да 
водят занятията със свои колеги или средношколци – 
по върховенството на закона, човешките права, чест-
ните избори и гражданското общество. Последното се 
оказа най-трудната тема. Бях измислил „блестящи“ 
примери за различни ситуации на взаимодействие 
– правим си къща, обработваме земята, сполетя ни 
природно бедствие, трябва ни чиста вода, продаваме 
си пъпешите – а насочващите ми въпроси бяха как та-
кива конкретни работи са ставали някога в Азербай-
джан, по времето на СССР или днес, или в някои дру-
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ги страни. Скритата цел – останала неосъществена – бе 
младите слушатели сами да схванат как общото дейст-
вие е винаги основано на общи интереси, които обаче 
в даден цивилизационен момент надхвърлят родово-
клановата рамка. След дълги брейнсторминги с тре-
нерите едно от окуражаващите прозрения бе на Афиг 
– младеж с чудесни, от по-рано развити умения да 
преподава и с голям опит в неправителствените рабо-
ти: „Гражданско общество е всичко, обратно на всич-
ко, което бе в Съветския съюз.“ Ами децата, които не 
помнят Съветския съюз, а носят на учителката подкуп, 
който тя ще предаде на директора? Към края на про-
екта Афиг имаше семинар с ученици в южния азер-
байджански град Ланкаран; „залата за конференции“ 
бе дворът на училището им. След като се поизмъчи с 
въпросната, вече многократно отработвана тема, след 
няколко контролни въпроса, които, уви, не показаха 
дълбоко разбиране на материала, Афиг опита нещо 
съвсем лесно: „Добре де, аз мога ли да бъда член на 
гражданското общество в Ланкаран?“ „Не може, не 
сте регистриран тук“, отвърнаха децата. Докладвах на 
спонсорите от Лондон, че темата се оказа мъчна, за-
щото концепцията е непозната, но пък точно за това 
си струва да се продължава с гражданското образова-
ние. 

Впрочем само няколко години преди това на мен 
самия ми беше трудно да разбера какво значи civic 
education. Такива проекти има в много страни в преход, 
участвал съм в някои, следил съм развитията на Балка-
ните. Сivic education – гражданско образование, е доста 
сходно на някогашното ИВР, за по-младите – идейно-
възпитателна работа, термин от Живково време. По-
широките понятия са демократизация и реформи.
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Демократизацията и реформите, спонсорирани и 
прокарвани от Запада, са, най-общо казано, налагане 
на проверените западни модели на либерална демо-
крация – провъзгласила свободата и инициативата на 
индивида – в бивши тоталитарни и все още дълбоко 
патриархални общества. Както можем да видим всяка 
вечер по телевизията, някъде хич не върви – в Ирак 
или в Афганистан например, да не говорим за черна 
Африка. На Балканите върви, ама „полако“. Запад-
няците често не могат да разберат защо при толкова 
много пари и експертна помощ промените тъй мудно 
кретат. Имало много корупция и непотизъм – защо? 
Като не разбират защо, обвиняват политиците – с тех-
ните тесногръди и теснопартийни интереси, липса на 
политическа воля, обструкции. Тоест виновни са пак 
някакви ТЕ.

Аз по никакъв начин не се опитвам да залича об-
ществените отговорности и вини на властващите ин-
дивиди и групи, на партии и правителства. 

Въпросът ми е обаче е защо все тъй немощни са ли-
дерите, все тъй неефикасни и корумпирани админи-
страциите, като поне по пет-шест рунда на свободни 
посткомунистически избори се проведоха в балкан-
ските държави? На западните спонсори и автори на 
проекти за демократизация много често им липсва 
така наречената културна сензитивност, разбирането 
на местния манталитет. Не щат да признаят, че не сме 
„развиващо се гражданско“, а умиращо патриархално 
общество, че за смъртта и за раждането трябва време. 
А те бързат. Техните правителства и данъкоплатци 
са нетърпеливи – тъй много са конфликтите, войни-
те, пропадналите държави по цял свят, които застра-
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шават тяхното чисто и подредено благоденствие. И 
те търсят причините в близкото социалистическо и 
тоталитарно минало, не щат да разберат, че няма на 
Балканите „ние, добрите граждани“ и „те, продажни-
те лидери“, ние сме си ние – 75 процента народ – какво 
да го правиш?

Кои сме ние

При толкова висок процент „народ“ откъде да дой-
дат „политическата класа“ и „елитите“?

Възможно ли е муцуните на село и по градската 
улица да са много по-различни от муцуните в учреж-
денията и муцуните по телевизията? 

Муцуни-мутри станаха героите на новините, че 
дори и на новото ни игрално кино. Кой ги вкара така 
триумфално в историята?

Ние, активните днес граждани на страната, сме в ог-
ромното си мнозинство първо или второ поколение 
градски жители, първо – в политиката, второ – най-
много – в интелигенцията. Кои са ни духовните лиде-
ри, ориентирите?

Сред политициТЕ може би най-ясно се вижда, че 
са почти всичките първа реколта от новите сортове 
социалисти, либерали или националисти. Нито пък 
блестят с някаква наследствена политическа култура 
нароилите се файтонджии на практически частни зе-
меделски или монархически файтони. Общият знаме-
нател на огромното им мнозинство: ненаяли се.

И интелигенцията ни, неведнъж кърваво подкас-
тряна в миналото, е с плитки генеалогически коре-
ни. Ненаяли се ще да са писателите и сценаристите, 
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хипнотизирани от загадъчната примамливост на но-
вата героическа класа с едри рамене, големи джипо-
ве и красиви любовници. Имаме, разбира се, творци, 
известни – кои заслужено, кои – не, от десетилетия, 
а превърнали се днес в мълчаливи наблюдатели на 
объркващи и плашещи промени. Някои мълчат от 
срам от днешната си бедност, други – от срам за вре-
мената, когато са яли и пили, а ако отворят глас – то 
ще е да се самоожалят. Жалба за младост, жалба за 
себе си.

Така общественото мнение днес се формира най-
вече от едно блестящо със самочувствието си поколе-
ние млади журналисти, чийто професионален опит е 
в държането на микрофони пред парадните входове. 
Те задават лесни въпроси, гледат умно, когато ги лъ-
жат в очите, надничат в чиниите с евтини депутатски 
кюфтета и търчат в редакциите си, за да лъскат публи-
цистични ножове над умрели политически кучета, да 
сеят семената на популизма, без да се усещат, че при-
митивната злобица издава завистта на ненаялия се.

И въобще – елити или прост народ – голямата част 
от днешната популация в активна възраст сме отно-
сително сити едва първо или второ поколение, но 
все още ненаяли се истински – на кюфтета на корем 
и на уиски на корем, на хубави дрехи, на скъпи коли 
и луксозна млада плът. За тия неща през последните 
десетилетия надничахме пред девет стобора в десетия 
двор единствено с помощта на чужди телевизии и 
тайно внесени лъскави списания – забранени, за да не 
ни развалят. Бедни през вековете, бедни през въпрос-
ните десетилетия, когато бедността бе превърната в 
изопачен синоним на братство и солидарност, а по 
Нова година ни организираха „дни на изобилието“ – 
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и днес няма достатъчно за всички от всичките лъскави 
работи.

Затова сме богати на завист. Завистта ни е еднакво 
гореща към мутрите и към президентите. Не мразим 
всъщност корумпираните и крадците, а им завижда-
ме, че могат да крадат толкова много повече от нас. Ей 
това не го разбират чуждестранните демократизатори 
– че народонаселението копнее да бъде корумпирано. 
И че основна форма на солидарност, която сме научи-
ли в неблагодарната си историческа съдба, е да крадем 
групово – с братовчеда от село или с градския партиен 
другар. Ако не можем – групово и поединично ще се 
оплакваме.

Написах „ние, днес активните...“, пък се сетих да от-
гърна позабравена от мен книга.

Ние не можем да се похвалим с особена социална дисци-
плина. Държавна вещ у нас е тази, която може да се обсеби 
без всяко гризене на съвестта. Такова отношение имаме 
изобщо към имуществата на юридическите личности 
(общини, дружества), чието безнаказано „докопване“ е 
чисто и просто геройство... Колко пъти е прилаган зако-
нът за преследване незаконно забогателите чиновници, 
гласуван още през ... година?....

Едно нещо обаче ние положително донасяме [от чужби-
на]: европейски вкусове към живота, европейски образци 
на харчене; лукс и мода, бижута, декоративен блясък и 
всевъзможни средства за показ. Висшите среди у нас без-
спорно могат да имат всичко това в нашенски мащаб. 
Трагедията почна, когато интелигенцията на средните 
слоеве у нас се зае да им подражава...

Първата работа на мнозина, сдобили се с диплом, е да 
променят с един нов костюм класовата си принадлеж-
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ност, да покрият с всички средства произхода си, да се 
отчуждят от козинявата торба на бащата, с която ги е 
отгледал, и да потърсят лека печалба на държавната тра-
пеза, използвайки най-лесния път – партизанщината...

Какво да кажем най-сетне за прочутата масова болест 
у нас – завистта, за тази болест на посредствеността, на 
несполучилия дребен собственик на морални и материал-
ни блага...

Годината, която нарочно пропуснах по-горе, е 
1895-а, а цитатите са от „Оптимистична теория за на-
шия народ“ на Иван Хаджийски. Писал я е през трий-
сетте години на миналия век1.

Страхът от чуждата завист е вероятно една от при-
чините за склонността ни към вайкане и жалене. Дори 
когато е добре, българинът не ще да си признае. Като 
го питат „Как си?“, с изразителни жестове, междуме-
тия и неясни фрази ще се опита да отклони подозре-
нието, че му върви или че държи поне някакво сносно 
положение. Разни изследвачи на народната душа са 
обърнали критично внимание върху тази черта, коя-
то и според моя скромен балкански опит е донякъде 
балканска, но много повече наша си. Правят се и со-
циологически изследвания сред разни народи по све-
та за очакванията им за утрешния ден и българинът 
редовно се класира сред убедените песимисти. Правят 
се също опити да се измери самооценката за удовлет-
вореност и щастие – пак сме на опашката, а далеч по-
честити се оказват крайно бедни по нашите стандарти 
общества...

Ако обаче опитаме да се вгледаме обективно в 

1 Хаджийски, Иван. Оптимистична теория за нашия народ. Бъл-
гарски писател, 1974
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„народното“ недоволство – а разните митинги и ко-
лективни протести дори в телевизионния си образ 
дават немалко възможности за това, – ще забележим 
непременно една справедлива компонента на ропота 
и сръднята. И тя не е заради бедността, която за по-
вечето хора е относителна – не животозастрашаваща, 
не е дори в спомената ревност към успелите да имат 
повече, а в основателното усещане на „широки слоеве 
от населението“, че никой не ги пита за нищо. Туй е 
впрочем един от сериозните рискове за обществото, 
благодатната почва за национал– и социалпопулизми-
те – отчаяното убеждение, че нищо не зависи от теб, че 
са те изключили от процесите и си лишен от реални 
шансове. Видял съм това униние и сред други балкан-
ски електорати, излъгани в очакванията си за прехода, 
проточил се и усложнен като патологична бременност. 
Как и защо демокрацията, която по дефиниция значи 
тъкмо участие, роди този аутсайдерски манталитет, е 
питане за дълъг анализ. Струва ми се очевидно обаче, 
че по силата на прословутата кибернетична обратна 
връзка това състояние на системата е едновременно 
резултат от и усилвател на продължаващото негово-
рене между НИЕ и ТЕ. На тях им е все едно, за нас те 
са чужди. Според кибернетиката такава система може 
само да отива на по-зле.

Оптимизмът в теорията на Иван Хаджийски (от ко-
ято приведох песимистични цитати), идва от убежде-
нието му, че кривиците на народа не са кръвно наслед-
ство, и от вероятно основателната марксическа вяра, 
че всичко би било другояче при един по-добър соци-
ален ред. И аз не мисля, че сме генетично ощетени, 
нито пък изключително надарени. Гласувам с лява и с 
дясна ръка за реда. Песимизмът ми обаче идва от пов-
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торяемостта на ситуациите и от неубедителността на 
двата най-скорошни опита за по-добър ред – единия, 
вече пропаднал по света и у нас, и следващия, все още 
продължаващ, на който оптимистично давам шансове 
50 на 50.

Трети опит може и да няма. Времето няма да е веч-
но наше.

Може да ви се стори малко онова, което съм в състо-
яние междувременно да предложа за мислене.

Вместо да си мерим горестите и гордостите, опти-
мизмите и песимизмите, да се огледаме първо. Да се 
видим наистина.

Застаряваща и смаляваща се нация, с падащо ниво 
на образованието, за което никой, ама никой не ни е 
крив. Потенциалът ни – демографски, интелектуален 
и всякакъв, е точно колкото го виждаме на улицата, по 
телевизията и в парламента. Нямаме скрити залежи 
– нито от полезни изкопаеми, нито на по-млади, по-
умни, по-честни и по-работливи българи.

Нито имаме някаква историческа гаранция за срок 
на годност или лихвоточки заради 1300-годишната си 
вноска – падали са множество големи държави и им-
перии, а историята и ЮНЕСКО имат дълги списъци 
на изчезнали или изчезващи народи и езици.

Трябва да спрем да сънуваме миналото и бъдеще-
то, докато проклинаме настоящето. Да си дадем точна 
като в бизнеса сметка за ограничеността на историче-
ския ни избор, за истински ценното в запазеното на-
следство, но и за пропуснатите шансове.

Да спрем да се сърдим на света, на който сме дали 
ранния Ренесанс, компютъра и киселото мляко, пък 
той, светът, който през нашето славно минало гово-
рел на немски само с конете си, днес кара мерцедес с 
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бордови компютър, слага си мюсли в йогурта, без по-
нятие да си има, че бацилус булгарикум вирее само в 
нашия климат.

Не получаваме приходи от имитациите на гордост, 
нито ни чака награда за историческо вайкане и актуал-
но самосъжаление.

Вместо това малко лично чувство за срам може и да 
помогне. Повече скромност и здрав разум. Трезвост.

Никакви абстрактни идеали, а здравият разум, мъ-
ничко срам и тънката сметка дано помогнат на има-
щиТЕ да схванат колко малко радост ще им носи 
имането, ако тъкмо отвъд високия им дувар започва в 
буквален, социален и криминален смисъл бунището, 
а децата им трябва да пътуват до частните си училища 
в бронирани джипове и с телохранители. Дано час по-
скоро се понаядат и научат на висшите форми на со-
лидарност и патриотизъм – законен бизнес и плащане 
на данъци.

Неимащите НИЕ пък имат също толкова малко 
време да осъзнаят, че никак няма да им стане по-добре 
с поредната експроприация, бутане на правителства, 
прогонвания на турци и цигани и внос на бесарабски 
българи. Да си изплакнат очите от гурелите на поло-
винвековния социалистически сън за осемчасов рабо-
тен ден, безплатни обеди и гарантирана по рождение 
държавна пенсия. И пак всеки да си направи сметката: 
дали повече е опитвал или повече е очаквал. На какво 
е научил децата си – на четене и труд или на екранни 
и улични идеали. Проста аритметика.

Иначе в учебниците ще пише някой ден, че Балка-
ните от кръстопът на Европа и Азия се превърнали в 
полуостров на Латинска Америка.

Да не забравяме впрочем, че не само прабългарите, 
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а и други народи са бивали на кръстопът, разделяли 
са се и частите им са поемали в различно благодатни 
посоки.

Милиони балканци поеха на път.
Въпросът за останалите и за колебаещите се е „на-

къде?“ и можем да го разгледаме като сложен или като 
прост. Голямото „накъде?“ ме подсеща за „Рибния 
буквар“ на Петър Берон и неговото предупреждение в 
раздела аритметика – че освен събиране, изваждане и 
умножение имало и едно четвърто действие, което не 
било за всяка глава. Това сме научили и то е сериозно 
упование. Винаги се е намирал някой да ни събере, да 
извади неподходящите и съответно умножено да ни 
насочи във вярното за момента направление. Затуй и 
аз спирам най-сетне да ви занимавам с тънкостите на 
делението и с разните възможни пресмятания за на-
родната съдба.

В простата аритметична перспектива на моето и на 
следващото поколение въпросът „накъде?“ е елемен-
тарен като при потегляне на екскурзия с трамвая и по-
сле пеша по Витоша или като при далечно пътешест-
вие – тоест нужно е да знаеш не само колко искаш, а и 
колко можеш да извървиш или прелетиш.

Скромност, повече скромност ни трябва.
Скромността ще рече между другото и това, не само 

да си дадем сметка колко искаме и колко можем, а и 
православнохристиянски да благодарим на съдбата, 
че съвсем не ни е най-лошо на света. След като така 
или иначе прекарваме не знам колко много процента 
от живота си пред телевизора, би трябвало да сме за-
белязали, че светът всъщност не кара мерцедес. Светът 
е страшно закъсал за вода, за хляб или ориз, за лекар-
ства. За минимум сигурност – дори богатата му чет-
въртина или петина. Пък ако не ни трогват и утеша-
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ват крайната бедност на африканеца и всекидневните 
сводки за погубените в Ирак, нека погледнем съседите 
си и да благодарим на Господ – българина, че за пръв 
път ни се размина дотук цял рунд от балкански кръво-
пускания и палежи на овехтяла инфраструктура. Зло-
то може би не е зад нас, а само зад ъгъла, обаче не и в 
двора ни.

Двора го пооткрехнахме. Влязоха по-далечните за-
падни съседи, мръщят се на боклука, броят ни крави-
те, че дори и кокошките, въртят кранчето на казана с 
ракия.

Е какво – нали пък царството сме го правили и сла-
вили някога с вино? Имаме ли вино?

Имаме ли велики българи от стотицата и дори от 
десятката – гении на трезвостта?

Гениите впрочем затова са гении, да бъдат единич-
ни примери за почуда. Ама можем ли веднъж НИЕ, 
на трезво, в утрото на нова ера, да си оправим сметката 
заедно с кръчмаря, вместо да продължаваме да пием, 
пеем и ядем на историческа уж вересия, колективно 
да мечтаем как ще му палнем на кръчмаря къщата, а 
кръчмата ще си остане наша?

Тая кръчма, балканската, е бивала много уютна 
в определени вечери, но погледнато отвсякъде, си е 
пред затваряне.

Песимистична май излезе тази глава, знаех си.
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Кой съм аз?

Най-лесно ми е да кажа – балканец. Евроориенти-
ран балканец.

Българин. Роден съм в България от родители бъл-
гари, пиша книгите си и предпочитам да чета на бъл-
гарски. Не мога обаче да кажа, че обичам всичко бъл-
гарско и родно, нито се просълзявам на „Питат ли ме 
де ѝ зората...“

Обичам няколко души. Като на повечето българи, 
драга ми е природата, особено чистата, но не съм в със-
тояние да обичам територии, квадратни километри.

Въобще не се научих силно да любя и мразя. Не 
само враговете, но дори самата омраза не мразя, а се 
опитвам да ѝ правя дисекция и да я препарирам за 
показ.

Все пак се смятам за патриот в достатъчна степен. 
Написах тази книга точно защото не ми е все едно в 
световен рай, в балкански пъкъл или в неутрална са-
нитарна зона ще живеят хората на „таз земя“. Сещам 
се, че като дете написах патриотичното стихотворение 
„България“, макар че самото стихотворение не пом-
ня, а само детското стеснение при публичното му ре-
цитиране. По-късно съвестно ходех в запас, докато ме 
търсеха – макар че се явяваше главно една и съща гру-
па от наивници или будали без връзки. Днешният ми 
патриотизъм е пацифистки.

Споменах в началото на книгата, че съм първият от 
четири поколения мъже по бащина линия, който не е 
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ходил на война. По тази линия знам за пет поколения 
преди себе си. Най-първият се е казвал Петър (Пешо) 
Диков. Жена му Дойна била заклана от турците, когато 
носела хляб на комитите. Най-известен е неговият син 
и мой пра-прадядо Стоян Пешов Раковски – Войвода-
та, роден в село Раковица, Кулско през 1821 година. За 
него дори има една малка книжка, написана от Генади 
Вълчев, откъдето са главно сведенията ми. Дядо Сто-
ян е участвал в отбраната на Севастопол през Крим-
ската война, след което се заселил и създал семейство 
в село Вратарница – близо до родното му място, но 
оттатък, в свободна вече Сърбия. Два или три пъти е 
минавал границата с чети да се бие с турците, раняван 
е и арестуван от сръбските власти. След Освобождени-
ето се връща в България с три от децата си и се ожен-
ва повторно. Заселва се в Добридол, Ломско, където 
правителството му дава държавна земя. На 64 години 
е доброволец в Сръбско-българската война, а на 73 му 
се ражда последното от десетте или единайсет общо 
деца. Макар и отрупан с медали, Стоян Пешев Войво-
дата едва изхранвал голямото си семейство със земе-
делски труд, та дори Народното събрание през 1894 г. 
разгледало прошението му да бъде отменена глобата, 
наложена от един корумпиран контрольор по десятъ-
ка. Умира на 83 години сред почитта на многобройна-
та челяд, но беден.

И по майчина линия родът ми има спомени от бор-
бите. Името на брата на моя прадядо – хаджи Марко 
Недев – е написано на паметника на Левски в Карлово 
като една от жертвите на турското клане през Април-
ското въстание. Като въстаник той се върнал от пози-
циите край града у дома, за да нагледа семейството си, 
и там го убили. Тая гибел ме подсеща за цитирания 
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малко по-напред Иван Хаджийски, който пък често 
цитира „Записките“ на Захари Стоянов – може и да 
съм наследил нещо от типичното за онова патриар-
хално време раздвоение между бунтовник и грижовен 
глава на семейството.

А от дядо си Александър Хаджимарков съм запом-
нил, че в семейството му се говореше с уважение за 
турците – негови приятели или някогашни работни-
ци на дарака му, като за работливи и почтени хора. И 
те го почитаха дори когато дядо Сашо бе осиромашал 
като експроприиран буржоа (даракчия). Той също по-
чина в относителна бедност, зачитан и обичан въпре-
ки напредналата старческа деменция.

Аз пък съм роден в София като член на едно неу-
ютно малцинство – син на двама родители, „засегнати 
от мероприятията на народната власт“. Изхвърлени 
от университета (той – уволнен царски офицер; тя – 
дъщеря на национализиран капиталист), цял живот е 
трябвало да се борят за прехраната ни, да се бранят 
от доноси, да се плашат и изобщо да си траят. Зара-
ди доносите баща ми мразеше село Добридол, беше 
престанал да ходи там, така че аз не съм видял родната 
му къща.

Отчасти по тези причини днес се усещам повече 
член на семейството си, на карловския род и на него-
лям кръг приятели. Виждам се дори доста конкретно 
като гражданин на Европейския съюз, но не и вмес-
тен в широки и неясни понятия като „народ“. Едно от 
основните ми политически убеждения си остана, че 
е много гадно децата да отговарят за биографията на 
дядовците или да получават дивиденти от нея. През 
социалистическата си младост си мислех, че нямам 
друг избор освен да мисля какво ще стане с мен и със 
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семейството ми утре или догодина – не си давах смет-
ка, колко ми е стеснена перспективата. Много късно 
започнах да се интересувам от малкото запазени спо-
мени и документи за миналото на рода и от открехва-
щите се полека-лека свидетелства за народа.

Успях ли да стана безроден космополит?
Навремето можах да посетя като ученик и студент 

всички европейски социалистически страни без Ал-
бания и – съдба, съдба – Югославия. След промяна-
та имах шанс да видя, макар и за кратко, някои екзо-
тични и далечни места, но най съм горд, че донесох 
на вече болния си баща снимка, как съм минал през 
Бранденбургската врата в „обратна“ посока – от Запа-
ден към Източен Берлин. Най-западното място, на ко-
ето той се беше снимал, бе Стената. Отсам естествено.

Разбрах, че съм балканец, през десетилетието, през 
което най-много време работех за международни ор-
ганизации в следвоенна Босна. На фона на разруше-
нията и на продължаващото масово обирджийство се 
формираха и възгледите ми по разните патриотични 
въпроси. Тогава, сиреч пак късно, започнах да се ин-
тересувам от балканска история, после четох усърдно, 
но след видяното „на терен“ не звънна в душата ми 
мажорна национална струна. И от медните тръби на 
„Нибелунгите“ не настръхвам.

Всъщност аз симпатизирам на национализма в 
една или две от многоликите му дефиниции и прояви. 
Да го кажа тъй – харесва ми интелигентният, умерен 
национализъм, който предпоставя диалог върху ми-
нали и днешни проблеми, за разлика от площадното 
кряскане и агресивното действие. Особено ме притес-
няват съвременните миксове на етнонационализъм и 
верска изключителност. Не си падам по религиозни 
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тържества с участие на политици и по бизнес събития 
с попове.

Православен съм по вероизповедание. Кръстен съм 
в храма „Свети Седмочисленици“ в София като бебе, 
в едно много ранно и мразовито утро – родителите ми 
са имали тайна уговорка със свещеника, за да не ги ви-
дят ОФ-съседите, че влизат в църква.

По-скоро инженерното ми образование в дух на по-
чит към точните науки, отколкото комунистическата 
идеология, ме формираха като умерен атеист, който 
постепенно се научи да уважава православните оби-
чаи и изобщо доброто в традицията. Още като мла-
деж прочетох Библията, която открих в мазето на дядо 
Сашо и ми бе великодушно дарена. Доста по-късно за-
почнах пак да чета и надявам се, да разбирам. Мисля, 
че най-важното е в Новия завет, по-точно – в думите на 
Спасителя, доколкото евентуално точно са предадени 
в евангелията. С някакво свое верую, което смятам за 
християнско, но много рядко проповядвам, опитвам 
да гледам на живота си. Но си останах скептичен към 
днешната църква и към вярващите, които прекомерно 
афишират вярата си чрез светите символи и ритуали. 
Не се умилявам от „култовата“ комбинация на еванге-
лие и револвер.

Кой съм аз? Или кои бяхме ние?
Роден съм в годината на Карибската криза – кога-

то на мен и на човечеството на тънко им се разминала 
още една голяма война. Бил съм само на година при 
изстрелването на първия „Спутник“, но имам споме-
ни за Гагарин. Свързвам ги с първото у дома радио 
„Пионер“, пред което пък помня родителите си, при-
вели глави, с намален звук да слушат за някакви по-
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късни събития в Чехия, за които не щяха да ми кажат. 
Сещам се ясно за първите грамофонни плочи – на 33, 
45 и 77 оборота, които пускахме на радио-грамофона 
„Акорд“, и за първия телевизор у съседите.

След което прогресът започна да се ускорява почти 
според предсказанията за революциите – научно-тех-
ническата продължава и днес, докато социалната или 
световната не се случиха по тогавашния план. Появи-
ха се магнетофони, после – касетофони и „Бийтълс“ 
престанаха да бъдат идейно опасни. Някои телеви-
зори станаха цветни, после – почти всички, но не ни 
позволиха да видим първите стъпки на човек на Луна-
та. Чухме за компютрите. После на голяма ЕИМ във 
ВМЕИ собственоръчно написах програма за намиране 
на най-голямото измежду три числа, после получих 
служебен „Правец 82“, но истинската радост бе, кога-
то раздадоха и дискетни устройства.

Съветите свалиха корейски пътнически самолет и 
влязоха в Афганистан, а част от българския народ за 
кой път бе възродена. Полупроводниците продължа-
ваха да провеждат ток само наполовина, но с гласност-
та се отприщи море от информация за миналото, че 
и за положението. Падна Стената. Падна почти всич-
ко на изток от нея. В градинката пред „Кристал“ биха 
„група граждани“, а аз се престраших да ида на ми-
тинг-шествие от „Александър Невски“ до Народното 
събрание. Двеста метра, обаче една баба ме закичи с 
цвете и за пръв път чух народа да вика опасна и забра-
нена дума – „ДемокрациЯ!“.

За пръв път прочетох за СПИН. От филмите и от 
чуждестранния печат узнах за мобилните телефони, а 
по-късно ги видях в Токио. В шоурума на „Панасоник“ 
един робот ме снима и по снимката ми нарисува доста 
приличен портрет. Научих се да пиша статиите си на 
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компютър. Политиката у нас бе интересна – избори до 
дупка, а навън – скучна. Перестройката се срути. СССР 
се разпадна почти безкръвно. Проточилата се боснен-
ска война отегчи мен и колегите ми журналисти – и 
днес ли няма други международни новини за първа 
страница?

Пустинната буря бе временно стихнала. Протес-
тирахме срещу шенгенския черен списък, махнахме 
кльона и направихме нови КПП-та, вдигнаха се пала-
ти от скъпоценна ембаргова нафта.

Междувременно учени от цял свят задружно напра-
виха пълна карта на човешкия геном, а биотехнологи-
ята постави нечувани въпроси – редно ли е да ставам 
баща след смъртта си, а майката да ражда внучката 
си? Гении или войници ще клонираме? За начало от 
епруветка изблея овцата Доли. Тестирах се за СПИН 
за работа в чужбина. По литературни данни напи-
сах първата си статия за интернет и за електронната 
поща. После почти едновременно ми се наложи да се 
науча да ги ползвам заедно с мобилния и сателитния 
телефон.

Това беше в Босна, през 1996-а, когато след война-
та обикновените телефони не работеха, а с автобус и 
влак не успях да се върна навреме за погребението на 
баща си.

В зората на глобалното село обявиха края на ис-
торията, обаче историята продължи да става като че 
все по-бързо и пред очите ни. Пламнаха нови, отдел-
но взети балкански пожарища. С бомбардировките 
над Югославия вече свикнахме да гледаме войните 
на живо по Си Ен Ен. След руснаците в Афганистан 
дойдоха талибаните, после – НАТО. България влезе в 
НАТО и обратно, защото Варшавски договор отдавна 
нямаше. Бях пак в Босна и пишех поредната си кни-
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га на компютър, когато ми се обадиха по мобилния 
телефон да видя по сателитната телевизия как горят 
„Близнаците“ в Ню Йорк.

След края на историята обявиха конфликт на циви-
лизациите.

Видяхме още една голяма война на живо – в Ирак. 
Впрочем тези неща вече ги знаят и помнят и младите, 
та съвсем накратко. Сещам се за опустошителни цуна-
ми и урагани, последвани от бързо затихващи вълни 
на разум и солидарност. Глобалното затопляне го усе-
тихме с наводнения и овошки, цъфнали през декем-
ври. Световната енергийна несигурност под озоновата 
дупка също я усетихме в сметките си и май разбрахме, 
че тъй ще е, а антиглобализмът се поинтересува има 
ли почва у нас. Световния тероризъм го мислят все 
още само онези, които летят за някъде и се научиха 
кротко да се събличат и събуват по летищата, обаче 
с новините за коли бомби и атентатори самоубийци 
свикнахме всички като с редовните сводки за пътните 
катастрофи.

И пак Близкият изток, пак Судан, пак Сомалия... 
Компютърни вируси, птичи грип и луди крави.

Пак СПИН и фундаментализми в Третия свят. Пър-
вите вълнички на голямото гладно емигрантско цуна-
ми вече се разливат през нашия полуостров, търсейки 
пролуки в баражите на богата Европа. Дори телеви-
зионният българин разбра, че живее в транзитна зона 
за оръжие, дрога, девойки и други видове прясно или 
замразено двайсетгодишно месо. Междувременно 
Космосът изгуби цялата си лунна и марсианска ро-
мантика и стана достъпен за богати екскурзианти, а аз, 
ако ме питате, влязох в ЕС, но все още ми трябва виза, 
за да видя приятелите си в Босна.
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Какво научих от всичко това, та да оправдая с някол-
ко последни реда тази глава, без да пиша индулгенция 
на моето лично и спорно полувековно „ние“?

Постепенно си дадох сметка, че повечето хора не 
разбират колко интересен всъщност беше животът на 
моето поколение и че напук на всички беди сме изва-
дили все пак – дотук – и някакъв колективен късмет. 
Макар да не съм сигурен дали най-лошото е вече зад 
нас или зад ъгъла. Че както сме си българи и балкан-
ци, а вече с двете перки в Европа, продължаваме да 
се въртим в световни водовъртежи, а там са всякакви 
по размер, едри и ситни риби с почти непредвидими 
шансове кой и накъде ще изплува.

Научих се, че следва да избягвам в писанията си па-
тетиката за това, как всеки участва във всичко и е отго-
ворен за всичко, макар да имам примери за връзката 
между лампичката на Ленин, електрическата круш-
ка на „Сименс“ и озоновата дупка. Виждам и без три 
ракии връзката между течащото тоалетно казанче в 
кръчмата и пресъхването на големите сладководни 
езера.

Обаче между 1956-а и 2006-а усетих, че ставащото е 
може би прекалено много за един човек наведнъж и 
че търсенето на нещо по-добро трябва да започва от 
малкото. Преди да оправиш света, опитай да оправиш 
себе си. Гледай и подреждай комшулука, но редно е 
първо да очистиш собствения си двор.

Моят двор е точно под прозореца ми, а комшулукът 
ми е оттатък Калотина и Кулата. Нататък надничам, 
ходил съм, пак ще ходя или снимки поне ще гледам – 
както е речено.

Вярвайте, ако щете, може да е за диагноза, но често 
сънувам как подреждам някаква къща.
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Любими балкански митове
(Проверка на знанието)

Четете отпечатаните с получер шрифт характерни 
тези в логическата им последователност и отговаряйте 
на контролните въпроси.

За загрявка вижте първите два абзаца по-долу и ка-
жете: Кой народ или народи е формулирал цитира-
ните горди аргументи пред лицето на Европа?

„Когато ние сме яли със златни лъжици по време-
то на..., други европейци са ръфали със зъби месото и 
ръмжели един срещу друг.“ 

„Като че ли ние не сме духовно повече европейци 
от брюкселските бюргери, чиито прадеди са нагъвали 
сурова херинга край своите мъгливи морета, когато 
тук, по нашите земи, е разцъфтявала една сложна ци-
вилизация, съчетала в себе си древни наслади и изтън-
чено православие...“

Отговор: В първия цитат е пропуснато името на сръб-
ската средновековна династия Неманичи. Вестник „Ср-
бия данас“, 28 юни 2006 година, „А защо питаш колко е ча-
сът?“ от Озрен Миланович. Вторият е от Венцеслав На-
чев, „Сакралното пространство на нацията“, в. „Земя“, 
1 август 2006. 

Известни ли са ви други примери, подчертаващи средно-
вековната балканска издигнатост над варварска Европа?

Подсказка: Лайпциг, коне, диваци и варвари...
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Моята Родина е най-красивата на света. Макар 
и малка, има си всичко – например богата е на 
полезни изкопаеми и тук е (почти) най-високият 
връх надлъж и нашир.

Контролни въпроси:
1. Коя страна е „перлата на Балканите“?
2. А коя е „перлата на Средиземноморието“? 
3. Високи сини планини с името Алпи се намират в:
А) България; Б) Швейцария и наоколо; В) Сърбия; 

Г) Друго

Отговори: „Заради редките природни красоти мнози-
на наричат Македония „перлата на Балканите“. В други 
туристически материали пък ще намерите, че с „несрав-
нимата си природна красота“ Черна гора е „перлата на 
Средиземноморието“. Най-високата планина в Сърбия – в 
южната част на границата между Косово и Черна гора, 
която поне на някои по-стари карти се нарича поетично 
Проклетия (2533 м.), според съвременен сръбски географ-
ски очерк била назовавана „Алпите в Южна Европа“, а на 
скорошна албанска карта я имам означена като Шиптар-
ски Алпи.

А в някогашните си граници сме имали съвсем 
всичко – например излаз на Бяло море, или на три 
морета наведнъж, или дори на океан.

Контролен въпрос: Коя съвременна балканска държава е 
имала излаз на Индийския океан и кои страни имат при-
чина за особена гордост с езерата си?

Отговор: Това са естествено държавите без днешен 
излаз на море – „прочутата с езерата си“ си Сърбия и 
„страната на езерата“ Македония, която по времето на 
Александър Велики се е разширила до Средна Азия.
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С природните си дадености и с прекрасния си 
народ моята родина би била особено богата и 
процъфтяваща, обаче всякакви нашественици, за-
воеватели, експлоататори, комунисти и импери-
алисти са ръфали от територията ѝ, грабили, че и 
до днес грабят богатствата ѝ.

Задача: Посочете за пример поне един балкански 
народ, който няма претенции за отнетите му изконни 
земи. Направете си списък на поне пет, но не повече от 
осем отскоро независими или очакващи независимост 
балкански територии и по избор следете информаци-
ите за очаквания социален и икономически цъфтеж в 
която и да е от тях.

Това с нашествениците и грабежите е било ви-
наги така, защото моята родина е на кръстопът.

Въпроси: Коя балканска страна е „естественият мост 
между Изтока и Запада, между Севера и Юга“? За кого се 
отнася описанието „разположена на кръстопът, отворе-
на във всички посоки, достатъчно голяма за всички, кои-
то са я смятали за своя“? Също: „Важен геополитически 
и културно-цивилизационен кръстопът“? За кой народ 
кръстопътят е „вековното ни оправдание за всичките ни 
несъгласия и поражения“?

Отговори: Описанията тук са взети от разни репре-
зентативни материали съответно за Македония, за ав-
тономната област Войводина в Сърбия, за Босна и Хер-
цеговина, а последният е от цитираната вече статия на 
Озрен Миланович за сърбите. Обаче всички възможни от-
говори са верни, стига да сте посочили земи на Балкани-
те, освен Черна гора, която предпочита да е „в сърцето на 
Средиземноморието“.
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И защото моят трудолюбив, честен и почтен на-
род винаги е имал вероломни и коварни съседи.

Задача: Обяснете кратко защо не можете да посочите 
поне една балканска страна с исторически добри съседи. 
Помощен въпрос: Знаете ли поне една, която да не се е раз-
ширявала чрез войни?

Обаче моят малък, но храбър и героичен народ 
винаги и с цената на безбройни жертви се е борел 
за свободата си. Особено се гордеем с народните 
закрилници – хайдутите.

Задача: Поразсъждавайте върху общия корен и раз-
личните значения на разпространените на балканите 
думи „хайдут“, „хайдук“ или „айдук“, „хайта“ и дру-
ги сродни.

Въпрос: Кои народи пеят народни песни за Крали Мар-
ко като за народен герой?

Отговор: Турският васал Марко Кралевити е фолкло-
рен юнак поне за българи, сърби и македонци. За посочени-
те думи, които са от турски произход, а хайдук – евенту-
ално от турско-унгарски, вижте в синонимния, в тълков-
ния речник и в речника на редки, остарели и диалектни 
думи. Подредете по гнезда посочените там многобройни 
значения: крадец, грабител, разбойник, обирач, хайдутяга, 
народен закрилник и отмъстител; бунтовник, въстаник, 
четник, харамия, размирник, бунтар, революционер, ски-
тач без работа, хаймана, вагабонтин, хъшлак, уличник, 
безделник, скитник, хайта. 

Бог ни е помагал в тези борби за свобода и спра-
ведливост.

Въпрос: На страната на коя от междуособно воюващи-
те християнски войски са били съответно Бог Отец, Бог 
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Син и Светият Дух през Междусъюзническата, Първата 
и Втора световна и през югославските войни?

Отговор: Пак надничате в отговорите!

И въпреки трудната си историческа съдба моят 
древен и автохтонен народ е внесъл огромен при-
нос в съкровищницата на човешката цивилиза-
ция. Въпроси: 

1. За коя от следните цивилизационни придобивки не 
са повдигнати още балкански претенции?

А) Писмеността; Б) Християнството; В) Ренесанса; 
Г) Компютъра; Д) Пирамидите; Е) Киселото мляко; Ж) 
Топлата вода.

2. Кои балкански народи са дали на света писмена, ста-
ри поне колкото египетските йероглифи?

3. Кой балкански народ има решаваща заслуга за спася-
ването на Запада от варварите и османлиите?

Отговори: 
1. Велосипедът и парната машина са изобретени на За-

пад, а ракетите – на Изток, докато сме били под турско 
робство.

2. Към босненските и македонските открития, спо-
менати в книгата, следва да се добави и една нова – поне за 
автора – хипотеза, че траките също са имали писменост 
– копие на пиктографското писмо на Древен Египет, оба-
че използвана две хиляди години преди египтяните.

3. Избраният хърватски народ и румънците са с исто-
рически претенции да са удържали границата между За-
пада и Изтока; избраният сръбски народ се има за жертва 
с избавителска роля за християнска Европа; черногорците 
са ѝ помогнали решително срещу доминацията на Ориен-
та и се гордеят с приноса си, отнесен на квадратен кило-
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метър или глава от съвременното население; цар Ивайло е 
спасил цяла Европа от татарите.

Създали сме и най-хубавото и уникално народ-
но творчество – песни и гласове като нашите няма по 
света и във Вселената.

Въпрос: На колко светлинни години от България се 
намира изстреляната през 1977 година космическа сонда 
„Вояджър“ с „Излел е Дельо хайдутин“ на борда? И ако 
сондата се натъкне на извънземни, ще можете ли да им 
преведете

Зарочал Дельо, пурочал 
даридерскимнем аене, 
аене кабадайлие...

Какво е хайдут Дельо поръчал, заръчал?

Отговор: В селоно имам две лели, да ми ги не потурчи-
те, да ми ги не почорните.

Освен умни, трудолюбиви, надарени ние сме 
прочути и със своето гостоприемство. Последния 
си залък даваме за странника.

Въпрос: Кои балкански народи са съчинили следните 
поговорки?

За госта два дни са доста. Канят ли те – еж, гонят ли 
те – беж! Всеки ден гост – кисел грозд. Весел гост – навъсен 
домакин. Без време гост – от турчина по-лош.

Скоро, снахо, дай да ям – на гости съм била. Гладен гост 
и качамак ядва.

Неканен гост като магаре на ясли. Заповядай, куме, без 
хляб, че нямаме гозба, та извинявай за вино.

Отговор: Всичките са взети от стара книжка с „5000 
избрани български поговорки и пословици“, макар да са до-
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пустими съмнения за народното авторско право. Мито-
логизмът за „последния залък“ се намира и при сърбите 
– че за тях го бил казал прочутият средновековен пъте-
шественик Евлия Челебия (sic на српски).

А националната ни кухня е особено богата и 
разнообразна. Сармите и скарата са наши специа-
литети, киселото мляко става само тук, другото е йо-
гурт.

Въпрос: При какви обстоятелства балканецът има 
най-добър апетит? 

А) у дома; Б) в службата; В) в ресторант; Г) в трена; Д) 
на шведска маса.

Отговор: На шведска маса, но седнал.

Жените ни са най-красивите на света. А мъжете 
– импулсивни, диви, естествени – сме хиперпотентни 
в сравнение с алиенираните, стресирани и фрустрира-
ни северняци и западняци.

Въпрос: По какво ще разпознаете балканеца на улицата 
и в компания?

А) по генотипа; Б) по акцента; В ) по пушенето на заб-
ранени места; Г) по мъжката глътка; Д) по това, че в су-
пермаркета опипва хляба; Е) че се закопчава на излизане 
от тоалетната.

Отговор: Обаче жените ни са най-красивите на света.

Колкото и на зле да вървят нещата, ще се опра-
вим. Защото е невъзможно такъв народ – виж по-горе 
– да се загуби.
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Справка за Босна и Херцеговина, 
за войната и за  

държавно-политическото устройство
(2006 година)

География

Държавата Босна и Херцеговина – често наричана 
и изписвана съкратено БиХ, а неофициално и само 
„Босна“ – заема 51 125 квадратни километра или мал-
ко по-малко от половината от площта на България. 
Граничи на север, запад и юг с Хърватска, на изток със 
Сърбия, а на югоизток – с Черна гора. Има малка, око-
ло 20 километра брегова ивица на Адриатическо море 
около град Неум, заобиколена от суша и от територи-
ални води на Хърватска. 

Преобладаващ е планинският релеф – с добри ус-
ловия за дърводобив и пасбищно животновъдство. На 
север, по поречието на река Сава, се простира обшир-
на равнина с плодородни земеделски земи, известна 
като Посавина. Много от градовете в останалата част 
на страната са разположени в долини или котловини. 

Трудно ще намерите категорична дефиниция за 
границата между двете главни географски области, 
съставящи територията и названието на държавата. 
Докато Босна се отнася за по-голямата, централна и 
северна част на БиХ, Херцеговина е името на южни-
те райони, за които са характерни пак планините или 
високите, понякога голи и каменисти плата. В тукаш-
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ните пейзажи и климат се усеща близостта на Среди-
земно море.

В БиХ се експлоатират залежите на въглища и някои 
метални руди, но страната няма някакъв стратегически 
голям природен ресурс като нефт, уран или диаманти 
например. Безспорно ценни, активно използвани или 
обещаващи развитие са горските масиви, обработва-
емата земя и пасищата, хидропотенциалът.

БиХ е наистина богата на красиви реки, езера и язо-
вири. На север Сава дели Босна от Хърватска; на изток 
Дрина формира най-голямата част от границата със 
Сърбия. Останалите най-важни реки са Босна, Нерет-
ва, Върбас, Уна, Сана. Единствено Сава е частично из-
ползваема за навигация. 

Столицата на Босна и Херцеговина е Сараево, а дру-
гите най-големи градове са Баня Лука, Мостар, Зеница 
и Тузла.

Население, вероизповедания, езици

По политически причини в БиХ не е правено пре-
брояване от 1991 г., т. е. отпреди войната. Затова всич-
ки данни за размера и структурата на популацията 
са само преценки. А според преценките днес в БиХ 
живеят между четири и четири и половина милиона 
души. 

Общото название за местните жители е „босненец“, 
на английски – Bosnian, на местните езици – „босанац“. 
Рядко се използва „босненци и херцеговци“. 

Трите основни компонента на населението се опре-
делят според автора и случая като „етно-религиозни 
общности“, „националности“, „национални корпуси“ 
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или „народи“ – последното е най-често използвано в 
тази справка. Според официалния тукашен политиче-
ски речник те са „конституивни народи“, което озна-
чава, че са главните, които конституират, т. е. съставят 
нацията.

Пак в официалните говор и литература тези наро-
ди се назовават босненски сърби, босненски хървати и 
босненски мюсюлмани или бошняци.

Основният им диференциращ белег е вероизпове-
данието – сърбите са православни, хърватите са като-
лици, а бошняците са ислямизирано местно славян-
ско население. Съвпадението на народи с религии е 
практически стопроцентово. 

Езиковите им различия са функционално незна-
чителни и дори често са предмет на иронични и са-
моиронични коментари, но се уважават понякога във 
всекидневието и като правило – в официалните кому-
никации, като елемент на етно-културно-религиозна-
та идентичност. Допреди войната от 1992–1995 година 
названието на общия тогава, а и днес напълно разби-
раем за всички местен славянски език бе сърбо-хър-
ватски, а днес официално и равноправно съществуват 
сръбски, хърватски и босненски („босански“).

Според преброяването от 1991 година в Босна и 
Херцеговина е имало 44 % бошняци (мюсюлмани), 31 
% сърби (православни) и 17 % хървати (католици). Ос-
татъкът до сто процента принадлежи – и тогава, и сега 
– на категорията „други“. Това са или членове на при-
знати малцинства като евреите и ромите например, 
или хора, самоопределили се като „други“ или като 
„югославяни“ поради някакви лични нагласи – атеис-
тични, политически или хуманни.

Според съвременни преценки структурата на насе-
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лението днес – независимо от разнопосочните демо-
графски процеси по време и след войната – е или при-
близително същата като официално регистрираната 
през 1991 г., или отбелязва известен ръст на бошня-
ците мюсюлмани, застой или малък ръст на дела на 
православните сърби, вероятен спад на хърватите ка-
толици и доста вероятен спад на самоопределящите 
се като „други“.

Независимост

Независимостта на Босна и Херцеговина, т. е. отде-
лянето от СФР Югославия, е провъзгласена на 3 март 
1992 година – след като Словения, Хърватска и Маке-
дония са сторили същото няколко месеца по-рано и 
след провеждането на референдум (29 февруари – 1 
март 1992), масово бойкотиран от босненските сърби, 
които са настоявали за запазването на вече смалената 
Югославия. 

На 6 април същата година Европейската общност 
и САЩ признават независимостта на БиХ. (България 
е направила това първа, още на 15 януари, на основата 
на едно по-ранно обявяване на суверенитет.)

Войната

За начало на войната най-често се сочи април 1992 
– тоест непосредствено след референдума и обявява-
нето на независимостта. 

Войната завършва с парафирането на 21 ноември 
1995 г. в Дейтън, щата Охайо, САЩ на Общото рам-
ково споразумение за мир (GFAP – General Framework 
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Agreement for Peace). Окончателното и официално 
подписване на Дейтънския мирен договор става на 14 
декември в Париж.

Двете основни и противоположни оценки за бос-
ненския конфликт са съответно „гражданска война „ и 
„агресия срещу суверенна държава и геноцид“.

Сражават се една срещу друга три армии с обща 
численост около половин милион души. Това са въоръ-
жените сили и различни паравоенни формирования 
на трите народа. Фактите около чуждестранната на-
меса са силно оспорвани от страните в конфликта, но 
може да се приеме за много силно доказано следното. 
Войската на Република Сръбска (ВРС) е подпомагана 
от части на Югославската народна армия (евентуално 
сменили емблемите си от ЮНА на ВРС) и от добро-
волчески отряди от Сърбия. ХВО – Хърватският съвет 
(вјече) за отбрана е подкрепян директно, финансово, 
с бойна техника, с команден състав и бойни единици 
от съседната Република Хърватска. Армията на Босна 
и Херцеговина (Армия БиХ) е официалното название 
на въоръжените сили на босненските мюсюлмани и 
е командвана от международно признатото прави-
телство в Сараево. Тя има поддръжката на различни 
държави от ислямския свят под формата на пари или 
въоръжение. На нейна страна са и ограничен брой 
доброволци от арабски произход, известни като му-
джахедини.

Началото на войната е особено успешно за боснен-
ските сърби, които контролират до 70 на сто от терито-
рията. Пред 1994 г. с посредничеството на САЩ е фор-
миран военно-политически съюз на босненските хър-
вати и мюсюлмани, който спира сръбското настъпле-
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ние. Създадена е мюсюлмано-хърватската федерация, 
която ще се запази и в следвоенното устройство на 
БиХ. Към края на 1995 двете вече основни враждуващи 
сили владеят приблизително равни части от страната, 
а фронтовата линия към момента на прекратяването 
на огъня в много участъци съвпада с установената в 
Дейтън междуентитеска линия.

Тя разделя територията на страната на две основни 
и почти еднакво големи единици (ентитети) – Репу-
блика Сръбска (49 %) и Федерацията на Босна и Херце-
говина (51 % от площта на страната). С известна услов-
ност ентитетите могат да се определят като федерални 
единици или като автономни области. Федерацията 
пък е разделена на десет кантона, които имат свои пар-
ламенти и правителства със значителни отговорности. 
(Повече подробности за следвоенното устройство на 
БиХ има в края на тази справка.)

Жертвите

● Както за много други въпроси, свързани с вой-
ната, в Босна има различни версии или оценки за броя 
на жертвите. Най-често се сочат между 100 и 200 хиля-
ди убити. Консервативната оценка – сто хиляди – се от-
нася за документирани жертви от преки бойни дейст-
вия (куршум, снаряд). По-големите числа евентуално 
включват умрелите вследствие на недохранване, студ, 
неадекватна медицинска помощ и т. н.

● По данни на компетентни международни орга-
низации 11 години след края войната 15 хиляди души 
в Босна все още се водят безследно изчезнали. Прак-
тически е сигурно, че всички или почти всички са за-
гинали; дори тленните останки на част от тях са вече 
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извадени от масови гробници, но още не са идентифи-
цирани чрез ДНК анализ.

● Стратегията на етническото прочистване и так-
тиката на терор са принципните обяснения за големия 
дял на цивилните жертви. Според различни преценки 
те са между 40 % и 80 % от всички убити. Преценява 
се, че една четвърт или една пета от всички загинали 
са деца (малолетни).

● Същите черти на войната обясняват огромния 
брой бежанци – малко по-малко или малко повече от 
два милиона души, тоест половината или почти по-
ловината от предвоенното население. Те се делят на 
две големи групи – над един милион напуснали БиХ 
(refugees), и около половин милион прогонени или 
избягали от домовете си и настанили се на някоя те-
ритория в рамките на БиХ, контролирана от тяхната 
етническа група (internally displaced persons).

● От всичките бежанци за 11 години мир по гра-
довете и домовете си са се завърнали приблизително 
половината – около един милион души. Официални-
те данни на Върховния комисариат на ООН за бежа-
нците (UNHCR) доста ясно показват, че процесът на 
завръщане статистически е завършил.

● Най-несигурни и оспорвани са данните за изна-
силванията – също елемент от етническото прочиства-
не. Срещат се данни за до шейсет хиляди изнасилени 
жени и девойки, много от тях малолетни, дори деца.

Икономика

БиХ и Македония бяха двете най-бедни републики 
в бивша Югославия, а днес Босна трябва да се справя 
едновременно с два проблема – възстановяването на 
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щетите от войната и трансформирането на някогаш-
ната централизирана социалистическа икономика в 
пазарна.

Селското стопанство никога не е било одържавява-
но или кооперирано по образеца на СССР или Бълга-
рия; обаче малките и неефективни производители не 
могат да изхранят страната и БиХ традиционно внася 
основни хранителни стоки.

Промишлените гиганти се оказаха трудно приспо-
собими към новите пазарни условия, макар в някои 
да се направиха големи чуждестранни инвестиции. 
Един от основните социални проблеми е излишъкът 
на зле платена работна ръка в тези предприятия – все 
още държавна собственост или в процес на привати-
зация.

Промяната на системата, разпадането на Югосла-
вия и четирите години на войната в самата Босна сри-
наха местната икономика до нива – според различ-
ните статистики – от десетина или двайсет на сто от 
предвоенните. Огромната помощ на международната 
общност имаше за видим резултат почти пълното въз-
становяване на разрушената инфраструктура – пъти-
ща, електроснабдяване и т. н. Обаче модернизирането 
на икономиката на пазарни начала става мъчително. 
Приватизацията се провежда по модел, познат на 
българския читател – масова (с бонове) и търговска; с 
много съмнителни сделки, неизпълнени задължения 
на приватизаторите, с излъгани работници. Също по-
знати би трябвало да са пречките за по-бързо увели-
чаване на чуждестранните инвестиции – недостатъчна 
политическа и законова стабилност.

В последно време официално се съобщава за около 
пет процента годишен ръст на БВП, но това са увели-
чения над една все още твърде ниска база. Преценя-
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ва се, че БВП продължава да е далеч от предвоенното 
равнище, обаче както и при други икономически по-
казатели трудно или невъзможно е да се отчете делът 
на икономиката на черно.

Пак по волята на международната общност в БиХ 
бе въведена нова валутна единица – т. нар. „конвер-
тибилна“ (конвертируема) марка или съкратено КМ. 
Отначало тя бе обвързана в съотношение 1:1 към гер-
манската марка, а впоследствие – към еврото. Една КМ 
е равна на един български лев. Стабилността на КМ е 
безспорна.

Големи чужди банки контролират по-голямата част 
от банковия сектор в БиХ и той постепенно си възвръ-
ща доверието на клиентите, рухнало след хиперин-
флацията в навечерието на разпада на Югославия и 
огромните загуби на лични спестявания. 

Сред най-сериозните икономически проблеми на 
БиХ се сочат безработицата (44 % по официални дан-
ни, но с неизвестен дял на заетите на черно) и дефици-
тът по текущата сметка (износът не покрива и полови-
ната от вноса).

Държавата е в постоянен недостиг на средства и не 
е в състояние да изпълнява задълженията си към най-
различни категории нуждаещи се, а към тях в Босна 
принадлежат и големи групи, засегнати от войната – 
семействата на загиналите бойци и цивилните жерт-
ви, военноинвалидите, демобилизираните и безработ-
ни войници и офицери от трите армии и т. н. Нещо 
обичайно е пенсиите или заплатите в обществените 
предприятия да закъсняват с месеци, социалните оси-
гуровки на работниците да не се внасят или пък ако 
плащанията стават навреме, както е напоследък, да 
се дължат за „прескочени“ периоди от минали годи-
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ни. Нерядко под натиска на улицата и в предизборно 
време се приемат закони за допълнителни социални 
разходи, за които предварително се знае, че пари в 
бюджета няма и няма да има, та следват нови улич-
ни протести заради неизпълнените обещания. По-
мощите за особено застрашени категории като воен-
ноинвалидите или семействата на загиналите борци 
са унизително недостатъчни за преживяване, докато 
за повечето босненци най-привлекателна си остава 
работата в различните администрации с техните от-
носително високи и растящи заплати, а членовете на 
парламентите си гласуват безсрамни финансови при-
вилегии. 

Съвсем очевидно е, че един от основните икономи-
чески проблеми в БиХ е нейното сложно политическо 
устройство и произтичащата от него многоетажна (на 
четири нива), неефективна и бавно реформираща се 
публична администрация. Според някои оценки тя 
гълта 80-90 на сто от БВП на страната.

Държавно-политическо устройство

Като че ли главното „богатство“ на БиХ е трудно 
разбираемата и от самите босненци сложна политико-
административна система. В Босна и Херцеговина има 
14 правителства – едно централно, две на ниво ентите-
ти, десет в кантоните и още едно в самоуправляващия 
се Дистрикт Бръчко. Толкова са и законодателните 
органи – парламентите. Тази система се критикува все 
по-усилено заради своята тромавост и висока издръж-
ка, а основните идеи на планираната конституционна 
реформа ще се споменат по-нататък. Все пак не бива 
да се забравя, че сегашната конституция на БиХ е един 
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от анексите на Дейтънския мирен договор от 1995 го-
дина и че това уникално сложно държавно устройство 
бе прието в Дейтън, за да се спрат бойните действия 
и да се даде на всеки от трите народа чувство за си-
гурност в общата държава. Затова институциите са 
изградени на принципа на равноправната етническа 
застъпеност, а конституционните разпоредби насър-
чават търсенето на консенсус. Но тъй като се запазва 
политическото разделение на етническа основа, с тези 
принципи и разпоредби се злоупотребява до степен 
блокиране на институциите. Реформата е неминуема, 
но към момента на съставянето на тази справка е във 
фаза на дискусии.

Понякога, неофициално, БиХ се определя като по-
лупротекторат заради големите законодателни и из-
пълнителни правомощия на Върховния представител 
на международната общност. Очаква се постът на вър-
ховния представител да бъде премахнат и да остане 
само постът Специален представител на Европейския 
съюз.

ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ

По силата на Дейтънския мирен договор Босна и 
Херцеговина е разделена на два ентитета – доминира-
ната от бошняци и хървати Федерация на БиХ (Феде-
рацията, 51 % от територията, главен град Сараево) и 
доминираната от босненски сърби Република Сръбска 
(РС, 49 % от територията, главен град Баня Лука). Дис-
триктът Бръчко в североизточна Босна е самоуправля-
ваща се единица под суверенитета на БиХ; но не е част 
нито от Федерацията, нито от РС.

Във Федерацията има 10 кантона. Държавата, енти-
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тетите и кантоните упражняват изпълнителна и зако-
нодателна власт, а съдебната е разделена между дър-
жавата и ентитетите.

1. ДЪРЖАВНО НИВО 

1.1. Президентство
Босна и Херцеговина има тричленно президентство 

– бошняк (босненски мюсюлманин) и хърватин, изби-
рани от Федерацията, плюс сърбин, избиран от РС. 
Членовете на президентството се избират за 4 години 
чрез преки всеобщи избори от гласоподавателите, ре-
гистрирани съответно във Федерацията и РС. Предсе-
дателството на колективното президентство е на рота-
ционен принцип. Работата на този висш орган често 
се затруднява от изискването за консенсус.

На 1 октомври 2006 г. бяха избрани: като представи-
тел на босненските мюсюлмани – Харис Силайджич 
(Партия за Босна и Херцеговина – Странка за БиХ); 
за сръбски член на президентството – Небойша Рад-
манович (Съюз на независимите социалдемократи – 
СНСД), за хърватски член – Желко Комшич – Социал-
демократическа партия – СДП). 

1.2. Законодателна власт
Законодателната власт е в ръцете на двукамарната 

Парламентарна скупщина на БиХ в Сараево. Всяка ка-
мара има председател и двама заместници (съответно 
сърбин, хърватин и бошняк).

Камарата на представителите е орган с 42 делегати, 
които се избират с директен вот по партийни канди-
датски листа – 2/3 от територията на Федерацията и 
1/3 от територията на РС. 
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Камарата на народите има 15 делегати (5 сърби, 5 
бошняци и 5 хървати), които се избират непряко от 
Камарата на народите на Федерацията и от парламен-
та на Република Сръбска. 

На практика е невъзможно приемането на закони 
без мнозинството от представителите на всеки консти-
туивен народ. Например при вземане на решения в 
Камарата на представителите са задължителни една 
трета от гласовете на делегатите от всеки ентитет. И 
в Камарата на народите е необходимо мнозинство 
(трима поне) от депутатите сърби, хървати и бошня-
ци съответно да подкрепят даден закон. Както и в ен-
титетските парламенти и в президентството, предста-
вителите на всеки народ могат да инициират т. нар. 
процедура за защита на витален национален интерес. 
Честа практика е и сезирането на Конституционния 
съд с аргумента за виталния интерес.

Тези механизми, предвидени да насърчават търсе-
нето на консенсус и да не позволяват простото „над-
гласуване“, често и успешно се използват за злобо-
дневни политически интереси, блокират или поне 
задълго забавят законодателната дейност, а и другите 
институции на държавата. 

Политическите разделения в рамките на всеки „на-
ционален корпус“ още повече усложняват процеса на 
вземане на решения.

1.3. Изпълнителна власт
Министерски съвет на БиХ – състои се от един пре-

миер и 9 министри.
Кандидатурата на премиера се номинира от пре-

зидентството и се одобрява от Камарата на предста-
вителите. Най-много 2/3 от всички министри могат да 
бъдат от територията на Федерацията. Всеки минис-
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тър има двама заместници, които не могат да бъдат от 
същия народ. 

В хода на реформите, провеждани от няколко го-
дини под натиска на международната общност и це-
лящи засилване на централните държавни органи за 
сметка на ентитетите, едно по едно бяха създавани 
нови министерства, които не бяха предвидени в Дей-
тън. Политически най-чувствителните примери бяха с 
Министерствата на сигурността и на отбраната.

2. ЕНТИТЕТИ

2.1. Президентство
Президентството на Федерацията се състои от пре-

зидент – хърват или бошняк, и двама вицепрезиденти, 
представящи другите два народа. То се одобрява от 
Камарата на народите и от Камарата на представите-
лите на Федерацията.

Президентството на РС се състои от президент сър-
бин с двама заместници – хърватин и бошняк, като 
и тримата са избирани пряко от гласоподавателите 
в РС. 

2.2. Законодателна власт на ентитетите
Парламентът на Федерацията е двукамарен. Ка-

марата на представителите е избирана директно от 
гласоподавателите на Федерацията и се състои от 98 
души. Камарата на народите на Федерацията се със-
тои от 58 души – 17 бошняци, 17 хървати, 17 сърби и 7 
„други“, делегирани от кантоналните скупщини.

Народната скупщина на РС се състои от 83 души, 
които се избират чрез всеобщо гласуване. От 2002 го-
дина в РС се създаде Съвет на народите (8 бошняци, 8 
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хървати, 8 сърби, 4 „други“, делегирани от Скупщина-
та), чиято основна функция е защитата на виталните 
национални интереси.

За пряко избираемите законодателни тела – т. е. без 
камарите на народите – се гласува по пропорционал-
ната система, в многомандатни избирателни райони и 
с т. нар. отворени партийни кандидатски листи. Това 
се отнася и за кантоналните и общински скупщини/
съвети.

2.3. Изпълнителна власт на ентитетите
Правителството на Федерацията се оглавява от пре-

миер и вицепремиер и се състои от 16 министерства, 8 
бошняка, 5 хървати и 3 сърби. То се одобрява от Кама-
рата на представителите и Камарата на народите на 
Федерацията.

Министър-председателят на РС се номинира от 
президента и предлага за одобрение състава на прави-
телството си на Народната скупщина на РС. 

3. Кантони 

Във Федерацията има 10 кантона – Сараево; Тузла; 
Уна-Сана (главен град Бихач); Посавина (Ораше); Зе-
ница-Добой (Зеница); Босна-Подрине (Горажде); Цен-
трална Босна (Травник); Херцеговина-Неретва (Мос-
тар); Западна Херцеговина (Широки Брег); и Херцего-
вачко-Босненски кантон с главен град Ливно. Кантони-
те си имат парламенти и правителства. Кантоналните 
скупщини делегират членовете на Камарата на наро-
дите на Федерацията.
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4. Местно самоуправление

Общинските съвети във Федерацията и общинските 
скупщини в РС, както и кметовете в двата ентитета се 
избират пряко.

5. Международна администрация

Офис на Върховното представителство – наблю-
дава прилагането на Дейтънския мирен договор. Вър-
ховният представител се предлага от Управителния 
съвет на Съвета за имплементация на мира. На Вър-
ховния представител на международната общност са 
предоставени т. нар. „бонски правомощия“ след сре-
щата, състояла се в Бон, Германия, в края на 1997 го-
дина. Тогава главните международни действащи лица 
в процеса на изграждане на мира в БиХ дават на този 
офис властта да премахва всички пречки по пътя на 
прилагане и развитие на мира. Това включва правото 
да бъдат отстранявани местни длъжностни лица, в т.ч. 
пряко избрани политици, обвинени за обструкции и 
дейност в противоречие на дейтънския процес. 

Върховният представител нерядко се е възползвал 
и от правомощието си да налага влизането в сила на 
необходими закони, които парламентите по полити-
чески причини не са успели да приемат, или да от-
хвърля гласувани от парламентите закони и актове. 
Всъщност много от ключовите законопроекти се пи-
шеха в този Офис, който стриктно следи и парламен-
тарните процедури.

Не съществуват никакви правни средства за об-
жалване или оспорване на решенията на Върховния 
представител. Все по-рядкото напоследък използване 
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на бонските правомощия е част от подготовката за за-
криване на тази институция, след което в Сараево ще 
остане само Специалният представител на ЕС. 

6. Международни мироопазващи сили

В края на 2004 предвожданите от НАТО мироопаз-
ващи сили в Босна бяха заменени от сили на Европей-
ския съюз – ЕУФОР. От края на 2003 международните 
полицейски сили на ООН бяха заменени от Поли-
цейска мисия на ЕС – ЕУПМ. Главната ѝ задача е да 
наблюдава и помага на местната полиция в борбата 
с организираната престъпност, както и в процеса на 
започналата полицейска реформа. 

7. Реформа на конституцията

През 2005 и особено през 2006 г. под натиска и с по-
средничеството най-вече на Европейския съюз и САЩ 
политиците в БиХ започнаха активно да преговарят за 
някои желани от международната общност и от голя-
ма част от обществото в Босна промени в конституци-
ята.

Основната цел на реформата е да се замени сложно-
то, тромаво, неефикасно и – по почти всеобщо мнение 
– отживяло времето си Дейтънско държавно устрой-
ство с „модерна и функционална държава“. А основ-
ните ѝ идеи биха могли да се формулират така:

– създаване на „гражданска държава“, която черпи 
своя суверенитет от равнопоставени индивиди, а не от 
суверенитета на съставящите я и взаимно противопос-
тавени етно-религиозни „корпуси“;
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– засилване на централните органи на властта – Пре-
зидентството, Парламентарната скупщина и Минис-
терският съвет на БиХ за сметка на останалите нива;

– опростяване на сегашната четириетажна структу-
ра на управление.

На пръв поглед най-логично би било да се премахне 
едното от средните нива – ентитетите или кантоните, 
– и такива дебати са водени неведнъж. Сърбите обаче 
не допускат премахването на Република Сръбска (или 
свеждането ѝ до ниво на 11-и кантон). На призивите 
от страна на кръгове от Федерацията за „гасене“ на 
РС водещият в момента босненско-сръбски политик 
Милорад Додик отговори с предупреждения за рефе-
рендум за отделяне на РС от БиХ. (Нещо, което меж-
дународната общност е малко вероятно да допусне.) 
Хърватите пък не биха отстъпили лесно от кантоните, 
в три от които доминират абсолютно. 

Техни представители заявиха, че ако РС остане да 
съществува, те ще заявят правото си на свой, хърват-
ски ентитет. Сходен хърватски проект е за формира-
нето на три региона в БиХ със съответно национално 
мнозинство, плюс Сараево като дистрикт. И тези идеи 
обаче не се посрещат добре от западните дипломати. 
Бошняшките политици са разделени между идеите 
за реформи стъпка по стъпка и за радикална промя-
на чрез изцяло нова конституция. Но по принцип 
бошняшките партии винаги са поддържали идеята за 
силна централизирана държава, а сърбите винаги са 
били най-яростни противници на т. нар. унитариза-
ция. 

Важен и нов елемент в това политическо развитие 
е заявлението на международната общност, че в този 
случай тя няма да налага промените със сила. Тоест бъ-
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дещето устройство трябва да се определи чрез консен-
сус между политическите фактори в БиХ, което значи 
и мнозинство от 2/3 в Камарата на представителите. 
Поради тази причина най-вероятен изглежда сцена-
рият, поддържан от ЕС и САЩ: първа фаза с ограни-
чени реформи за засилване на централните органи – 
президентство, правителство, парламент – за сметка 
на ентитетите и последващи преговори за евентуални 
по-дълбоки промени в държавното устройство.

Очаква се този процес да протича под продължа-
ващ международен натиск – както е и за други жела-
ни от Запада промени. А основна форма на натиска 
е обуславянето на всяка стъпка в евро-атлантическата 
интеграция на БиХ с напредъка в реформите.

Босна и Херцеговина е член на НАТО-вското Парт-
ньорство за мир, а в края на 2005 г. започна преговори 
за стабилизиране и асоцииране с Европейския съюз. 
Обаче заради неизпълнението на условието за рефор-
ма на полицейските сили подписването на договора 
бе отложено и в най-добрия случай ще стане към края 
на 2007 година. Оттам нататък страната ще има да из-
мине още неизвестно колко дълъг път до пълноправ-
ното членство в ЕС, което, ако не друго, е поне сред 
безспорните приоритети на почти всички политиче-
ски сили и главна надежда на много босненци за по-
добро бъдеще.
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