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Днес, след  изминалите почти 29 години, все повече изплува в 
съзнанието ми казаното с голяма тревога от тогавашната представителка 
на ГК на БКП Вера Димитрова за последствията в резултат на „изпуснатия 
дух от бутилката” или, извън метафората, на изпуснатия контрол над 
протичащите събития. Тогава ми се струваше пресилено, та нали цялото 
преустройство имаше за цел демократизирането и усъвършенстването на 
системата на социализма. Месеци по-късно, а и през следващите години 



все повече се връщах към този разговор и разбирах, колко е била права. 
Дори на една от срещите ни с Христина по повод  нейната 75-годишнина 
през септември 2013 г., месец преди драматичната „самоокупация” на 
Софийския университет под егидата на „Отворено общество”, „Америка за 
България” и бившия американски посланик1

1  Кукловоди в сянка дърпат конците на студентите, окупирали Ректората на СУ „Св. 
Климент Охридски”. Достъп до двора на университета вчера имаха само хора, които 
показваха заверени семестриално студентски книжки и журналистически карти. 
Въпреки това в сградата свободно се намъкнаха и представители на Протестната 
мрежа, ДСБ, Реформаторския блок, „Отворено общество” и групата „Типинг 
пойнт”, които безпрепятствено преодоляха импровизираното КПП. Журналистите 
от телевизия „Алфа” обаче бяха изгонени брутално заради обвързаността им с партия 
„Атака”, както и журналисти от вестник „Дума”. Младежите в двора на Ректората бяха 
напътствани от блогърите Жустин Томс и Асен Генов, които са част  от Протестна 
мрежа, както и от проф. Цачо Бояджиев и проф. Калин Янакиев, които пък са 
симпатизанти на ДСБ от години. Сред окупаторите бяха и пиарката на Миглена 
Кунева – Ралица Ковачева, икономистът Георги Ганев, евродепутатът Светослав 
Малинов, политологът Иво Маев, Иван Стамболов от „България на Гражданите”, 
проф. Тодор Танев от Гражданския съвет на Реформаторския блок, журналистът 
Иван Бедров и пиарката на служебния премиер Марин Райков – Ивет 
Добромирова. Около тях често се навъртаха студенти, които обменяха мисли и 
изслушваха техните напътствия. След това младежите се пръскаха из тълпата и 
подканяха колегите си да викат „оставка”, „червени боклуци” и всички реплики и 
лозунги, станали част от уличните протести. Периодично през добре охранявания вход 
се внасяха торби с покупки, кашони с ябълки, кутии с пици и големи количество 
безалкохолни напитки. На въпрос на журналисти кой осигурява прехраната на 
окупаторите студентите обясниха, че подкрепата идва от Протестна мрежа, която 
се финансира от Джордж Сорос чрез различни неправителствени организации. Тя 
захранва и антиправителствените вечерни протести с плакати, тъпани и вувузели. 
Така те изразявали подкрепата си за тях. Студентите окупатори не отрекоха, че 
именно политическите кръгове, останали извън парламента, стоят зад затварянето 
на СУ „Св. Климент Охридски”… В  очакване на становището на Aкaдемичния съвет на 
университета групи младежи с компютри качваха клипове и снимки в социалните 
мрежи и призоваваха за подкрепа. Една от девойките, част от група, насядала в 
близост до кафенето в двора на учебното заведение, не скри, че задачата им е да 
пишат коментари в интернет страницата на в. „Дневник”. В  същото време няколко 
други момичета, въоръжени с малки камери и телефони, получаваха заръка от 
блогъра Асен Генов да снимат всеки журналист, който задава неудобни за 
протестиращите студенти въпроси. Те се опитаха да възпрепятстват достъпа на 
медиите до студента Борис Боев и докторанта Александър Николов от 
Историческия факултет, които се опитаха да застанат на обратната позиция. В 
същото време нова група, наричаща себе си „Неспящите студенти”, разпространи 
писмо до медиите, в което огласява позицията си относно блокадата на Алма 
матер. В  него те споделят разочарованието си от бързото обвързване на 
„Ранобудните студенти”, както те наричат окупаторите, с определени политически 
сили и кръгове. „Нека обърнем внимание на едни от първите личности, 
подкрепили окупацията. 



в София2, обсъждахме смисъла на казаното тогава от Вера 
Димитрова…

В  същото време, на Запад, информирани за особеното поведение на 
българския партиен ръководител най-вече за конфликта му с Горбачов, 
изразяват подкрепата си за Т. Живков. Става дума за знаковите 
посещения на западногерманския президент Рихард  фон Вайцзекер 
(ноември 1988, почетен доктор на Софийския университет от 22 ноември 
1988 г.) и преди всичко за емблематичното посещение на френския 
президент Франсоа Митеран (почетен доктор на Софийския университет 
от 19 януари 1989 г.) в София през януари 1989 г. 

 
Посрещане на президента Франсоа Митеран на летище София от 
председателя на Държавния съвет на НРБ Т. Живков и произвеждането 

2  Милена Христова Стефанова, зам.-ректор по учебната дейност в университета и 
преподавател във Философския факултет, е била в листите на СДС на местните 
избори през 2003 г. Тя участва още във фондация „Институт за демокрация и 
стабилност в Югоизточна Европа”, където си „партнира” в управленското кресло с 
Надежда Михайлова и във фондация „Сорос – център за културни политики”, 
където е управител заедно с Георги Господинов и Нели Огнянова”, съобщават 
„Неспящите студенти”. Те са категорични, че колегите им, които все още са в 
сградата на университета, са финансирани с пари на Джордж Сорос и кръга 
„Капитал”, което опорочава исканията на всички честни и интелигентни млади 
хора. Кукловоди в сянка дирижират студентите. 30. 10. 2013, monitor.bg, https://
bg.newseurope.eu/?p=43119; Кукловодите, Политика, 1.11. 2013, http://www.politika.bg/
article?id=34409; Дори се стигна до фрапиращия парадокс зам.-ректорът и сегашен 
ректор на Софийския университет проф. Анастас Герджиков да обосновава 
незаконната самоокупация в академичното си слово „Общественият договор и 
правото на съпротива” по повод  125-годишния юбилей на СУ в Аулата на университета 
и публикуването му на страниците на сп. Наука, № 1, 2014, 4–9.
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му за почетен доктор на Софийския университет от ректора проф. дфн 
Минчо Семов, 19 януари 1989 г.

По време на визитата си президентът Митеран не коментира 
публично човешките права в България, но осъществява множество 
контакти в средите на интелигенцията с такъв подтекст, поради което 
впоследствие посещението се обявява едва ли не като официално 
признание на дисидентството в България и като френски импулс за 
събитията в края на годината. За такъв знак се счита емблематичната 
закуска във френското посолство за 12 души – 6 представители на 
набиращия популярност Клуб в подкрепа на гласността и преустройството 
и 6 души, съгласувани с ПБ на ЦК на БКП. 

Историческата закуска с президента Митеран (между Блага Димитрова и 
Копринка Червенкова, следват Светлин Русев, Йордан Радичков и 
Стефан Продев) във френското посолство, 19 януари 1989 г.



Среща на западногерманския президент Вайцзекер с 12 български 
интелектуалци в Бояна (насреща се виждат Светлин Русев, Радой Ралин, 
Николай Генчев, Вера Мутафчиева), ноември 1988 г.

Що се отнася до интереса към т.нар. „инакомислещи”, то аналогичен 
подход е демонстриран и по време на посещението на западногерманския 
президент Вайцзекер, който дава вечеря в резиденция Бояна на 12 
известни интелектуалци, критично настроени към Т. Живков и неговото 
управление, но принадлежащи преди всичко към БКП.
T И двете срещи по своеобразен начин отразяват наближаването на 
радикалните политически промени, макар всички източници от онова 
време да твърдят за неочакваното от никого „падане” на символа на 
отиващото си време на „студената война” – Берлинската стена на 9 
ноември 1989 г., задействало „принципа на доминото”.



T

T В  същото време през есента на 1989 г. политическото напрежение в 
София нараства около Конференцията за опазване на околната среда – 
Екофорум, открита в присъствието на министри от цял свят. Според  Илчо 
Димитров тя явно е използвана от Запада за ускоряване процесите на 
разпадане на социалистическата общност. „Говореше се – пише той в 
спомените си – че делегацията на САЩ се състояла от един еколог, шест 
разузнавача и 20 специалисти по човешките права (един от главните 
лозунги на настъплението на Запада срещу Изтока). Чужди журналисти 
популяризираха имената и възгледите на българските дисиденти... 
Минавайки на 26 октомври през градината пред Военния клуб, 
наблюдавам невиждано зрелище: от едната страна струпани мъже с 
дисидентски физиономии, от друга – мъже с вид на ченгета и партийни 
функционери. Всички си вършат работата – едните събират подписи, 
другите следят. Но властта не е свикнала на опоненти. Градинката бе 
затворена. Милицията подгони екологистите, бие и арестува. Намесват се 
западни посланици. Щракат чужди фотоапарати и кинооператори... На 2 
ноември в кино «Петър Берон» се провежда първото публично събрание 
на Клуба в подкрепа на гласността и преустройството. На следния ден 3 – 
4 хиляди души се движат по централните булеварди, за да връчат 
петицията в Народното събрание. Повече от четири десетилетия 
столицата не е била свидетелка на подобна проява...

Нито нашенските дисиденти, нито на Запад, допускаха толкова 
бърза и радикална развръзка. И те, както вътрешнопартийните опоненти 
на Живков, залагаха на Горбачов и перестройкта. Надяваха се на 



вътрешна еволюция на системата, без да виждат непосредствена 
перспектива за откъсване на Източна Европа, включително ГДР, още по-
малко – крах на СССР. Рухването на Берлинската стена при 
безразличието на Москва бе свидетелство, че СССР се отказва от 
Източна Европа. Не бе ли потвърждение това на слуховете, че на 
срещата край Малта между президентите Горбачов и Буш такова 
споразумение е сключено? Както Стефан Цвайг при внезапния край на 
Първата световна война, можехме да възкликнем: «Мирът избухна!» 3

По-точният ироничен израз след време стана: «Демокрацията 
избухна».
T За България денят на „голямата изненада” е 10 ноември 1989 г., 
когато на пленум на ЦК на БКП Т. Живков подава оставка след  33-
годишно присъствие на върха на партийното управление. Слуховете за 
очакваното събитие вървят още от ранните часове на деня, но са 
потвърдени някъде около 18 ч. вечерта. 

Еуфоричната реакция в Софийския университет се концентрира в 
емблематичното „Яйце” – университетския клуб-ресторант, отворил врати 
пет години преди това – през 1984 г. по повод  40-годишнината от 9-
септемврийската победа. От оживените коментари сред  леещия се по 
масите алкохол у мен са останали два най-ярки спомена – единият от 
колегата, асистент по време на студентските ми години – проф. Милен 
Семков, който се радваше така, сякаш това беше най-щастливият миг в 
живота му4. Другото послание в ежедневния ми бележник е от седящия на 
масата ни известен актьор Петър Слабаков, член на тогавашната 
„Екогласност”, което в аналогичен дух ме призоваваше: „Цвета! Бъди 
дръзновена!”. 

През следващите дни, месеци и години не успях нито да викам 
„Долу”, нито да участвам „с дръзновение” в разнообразните прояви на 
т.нар. „демократични сили”. Не ме привличаха с мръсотията си нито 
палатъчният „бардак”, наречен помпозно „град на истината”, нито 

3 Димитров, И. Цит. съч., с. 412.

4  Може и така да е било, когато се освобождаваш от «непосилното бреме» на един 
ангажимент, недолюбван, но необходим за кариерата – става дума за партийното 
членство, което той прекъсна веднага на отчетното-изборно събрание след  дни; върху 
подарената ми от него току-що излязла книга «Фашизмът» се чете многозначителното 
му послание за спомен: «На Цвета, за да вика винаги високо «Долу!» (виж заглавието) и 
да не забравя, че книгата ми излезе точно на 10. 11. 89!».



грандиозните „сини митинги”, нито студентските стачки-окупации5  и 
подскачанията по жълтите павета с екзалтираните скандирания „45 
години стигат”, „Червени боклуци”, „Кой не скача е червен” на музикалния 
фон на „Последен валс, сбогом любима”, осъществявани от 90-те години 

5 „...СДС бе полян с леден душ (след  сериозната загуба на изборите за ВНС през юни 
1990 г. бел. Цв. Т.)... Кеворк Кеворкян и артистът Йосиф  Сърчаджиев, заложили всичко 
на синята кауза, плакаха по телевизията. Дава се парола: изборите са фалшифицирани, 
манипулирани, особено в Пазарджишко. Оказа се нередовно избран едно от «мамините 
чеда» на СДС Стоян Ганев... Подбудиха се масови вълнения. Поставено бе началото на 
гротескния «град  на истината» и на грубо манипулираната студентска стачка... Няколко 
десетки студенти, окупирали университета, фактически прекъсват лекциите и изпитите. 
Това се обявява за студентска стачка. От вестниците узнавам, че към студентите са се 
присъединили... няколкостотин преподаватели. Останалите не ги допускат в 
Университета. Сред  ръководителите й е един студент първокурсник, чиито родители 
добре зная, а и по произход е от фамилия, дала достойни хора на България – видни 
държавници, включително и след  1944 г. (Става дума за сина на актьора Петър Петров 
и османистката Михаела Стайнова, осиновена дъщеря на писателката Анна Каменова и 
проф. Петко Стайнов – Васил Петров, бел. Цв. Т.). След  стачката Американското 
посолство го изтегли в САЩ  и повече нито бе видян, нито се чу нещо за него... 
Окупираният университет се превърна в арена на съпротивата на малцинството срещу 
законните държавни органи. Под  формата на «пресконференции» в аудитория 272 се 
извършва нещо като партиен съд  над  Президента и телевизионния шеф... искат 
оставката на ректора, избран преди няколко месеца триумфално като антиживковист. 
Обвиняват го, че искал  да вика милиция срещу стачниците, което естествено не е и 
помислял. Но той си остава социалист – като такъв вече не е нужен на демократите...». 
(Това е ректорът проф. Никола Попов, един от от четиримата изключени през 1987 г., 
завещал  след  пенсионирането си всичките си спестявания в размер на 50  000 лв. на 
Алма матер и останал до края на житейския си път –  достолепните си 93 години през 
2015 г. – с активна принципна позиция в професионален и обществен план, бел. Цв. Т.) 
Димитров, И. Цит. съч., с. 494, 498, 500, 502. В този аспект стилът и моделът на 
университетското «участие» в обществено-политическия живот на страната чрез 
аналогични окупационни акции останаха неизменни до наши дни (Бел. Цв. Т.).



до днес като „цветни революции” по усвоената политтехнология на Джин 
Шарп и неговите изпитани 198 метода6 

6  „...Смяната на властта в България бе планирана, организирана и осъществена по 
политтехнологията на Джин Шарп. Придаден й бе вид на изява на народен протест… 
Главното в тази политтехнология е  проблемите и противоречията да се изострят до 
краен предел, да се отслаби съпротивителната сила на обществото, да се обезсили 
държавата. И под формата на желанието за промяна, за повече „свобода и 
демокрация“, да се промени държавната власт и управление, да се извърши мирен, 
безкръвен преврат, без скъпоструваща война и без видимо насилие. Целта на този 
„безкръвен преврат“ е да дойде на власт политическа сила, която да гарантира 
провеждането на „правилната“ глобалистка политика под егидата на САЩ, маскирана 
под мотото на либералните евроатлантически ценности... Джин Шарп разработва и 
описва 198 метода за „ненасилствени действия“ и определя тази технология като джиу-
джиц, т.е. използване на собствената сила на противника на власт против самия него. 
Колкото повече властващите използват сила срещу протестиращите, толкова усилват 
ефекта на бумеранга – все повече хора се отказват от подкрепата на атакуваната 
власт. При подготовката в организацията и провеждането на протестните действия в 
България в края на 1996 и началото на 1997 г. се използва само част от арсенала на 
политехнологията на Шарп, на нейните три групи методи... Голяма част от спонтанно 
протестиращите не разбраха, че участват в политическо мероприятие, режисирано 
някъде отвън и че активистите, тези които ги увличат и водят, са платени. Те не знаеха, 
че в един голям български хотел има отседнали дузина външни, небългарски 
„политолози“, които насочваха и регулираха хода на протестите и смяната на властта. 
Средствата за масова информация мълчаха за невидимите мутренско-финансови 
спекуланти и дори явни бандити, мълчаха за международния заговор да не се отпусне 
само 1 млрд. долара заем на социалистическото правителство, с който да се прекрати 
недостигът на стоки от първа необходимост и да се принудят спекулантите да изкарат 
на пазара укритите стоки. Мълчеше прокуратурата, мълчеше полицията, мълчаха 
политиците, парализирани от страха пред могъщата външна сила... А платеното 
протестърство, особено след това от 2014 г. се утвърди като политическа практика, 
която отврати от политиката и масовите протести огромната част от българския 
народ... За успеха на повечето „цветни“, „нежни“ и пр. революции се използва на преден 
план политическата технология на Шарп. Но само тя не достига. Невидимо за 
огромната част от публиката остана използването на задкулисните методи на 
чуждестранни политически внушения, указания и финансиране, както и на 
вътрешнодържавен саботаж, на задкулисни договорки между български 
политици. Обикновено финансирането на т.нар. „ненасилствена смяна на властта“ е в 
скрита форма. 



за „ненасилствени действия”7.

7  Досега само веднъж САЩ си признаха публично за финансиране на технологиите на 
Шарп. Това бе случаят с изявлението на зам. държавния секретар на САЩ 
Виктория Нюланд, че за Евромайдана в Украйна са похарчени 4.7 млрд. долара... 
Резултатите от януарската (1997 г.) „ненасилствена смяна на властта“ са най-отчетливи 
сега, двадесет години по-късно. Унищожена бе българската икономика. Под маската на 
приватизацията бяха ограбени от седесарската олигархия материални активи за 
няколко десетки млрд. лева, закрити бяха хиляди предприятия, милиони българи бяха 
принудени да емигрират, за са търсят препитание далеч от роден дом и огнище. В 
страната се настани трайно масова бедност и съсредоточаване на богатство в 
ограничен кръг лица, пряко свързани с политическата власт, т.е. олигархия. В  България 
има най-ниското равнище на доходи в Европа, най–ниските пенсии, премина се от 
безплатно към недостъпно и скъпо здравеопазване. Страната е пред изчезване като 
народ. Най-жестоката в света демографска катастрофа е в България – значително 
намаляване на броя на населението, многократно намаляване на трудовите 
ресурси и застаряване на населението, силно нарушаване на етническото и 
религиозно равновесие, принизяване на грамотността, знанията и уменията на 
голяма част от хората, опростачване и силно развита агресивност в отношенията 
между хората, засилено отродяване от българското, на чувството за националност 
и достойнство. Към това трябва да добавим и националната и социалната 
несигурност, развихреност на битовата, на криминалната и на бандитската 
престъпност. В  света протичат същностни промени, частичен или пълен отказ  от 
глобалисткия модел на неолиберализма, на преминаване от еднополюсен към 
многополюсен свят с национална и цивилизационна специфика. Само у нас 
огромната част от политиците не могат да разбират същността на ставащото в 
света, а и на промените в обществените нагласи в страната. По всяка вероятност 
технологията на Шарп, довела до множеството „цветни“ (у нас „синя“) революции, сега 
вече се претрансформира под маската на „свободни и демократични“ действия в 
неправителствени протестърски граждански организации, обилно финансирани от 
прикрити или явни чужди източници и провеждащи чужди политически интереси в 
страната. От станалото преди 20 години може и трябва да се извадят необходимите 
изводи и поуки...Но хората са в затъмнение, по екраните на телевизиите вървят филми 
и предавания само в защита на глобалния неолиберализъм, на евроатлантическите 
ценности, на поругаване на „Виденовата зима“, а се затъмняват и нарочно пропускат 
българските национални интереси и ценности. Изкривената представа за това какво 
действително е станало преди двадесет години обрича младото поколение на 
историческо затъмнение и политическа слепота. Иванов, А. Смяната на властта (януари 
1997 г.) и резултатът  днес. Поглед  инфо, 11. 01. 2017. http://pogled.info/bulgarski/smyanata-
na-vlastta-yanuari-1997-g-i-rezultatite-dnes.81422.
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употреба бели рояли, костюмирани пърформанси на „партизански акции” и 
разголени като Свободата по Дьолакроа манекенки.

Пърформънс «партизанска акция» по време на «самоокупацията» на СУ, 
ноември 2013 г.
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