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Уважаеми акад. Съботинов:

Изразявам недоумение, че на 27 декември 2011 г. двама археолози се опитаха да манипулират

медиите след изкючително важното заседание на Министерски съвет и последвалата декларация 

на Президиума на БАН, без да се анализира детайлно случая на общо събрание на археолозите.

Един от археолозите, доц. Тотко Стоянов, е имал социален морал дори да споменава даване под 

съд на министри, според медиите. Подобна арогантност на интелектуалци може би няма пример 

в българската културна история. Но това е един от първите уроци, който например, докторантите 

научават в Националния Археологически Институт и Музей („Заплаши със съд“). Такива са 

вътрешните взаимоотношения между археолозите, които те се опитват вече да прехвърлят в други

сфери на социалния живот. 

Самата пресконференция на 27 декември е най-жестоко изнудване на медиите да приемат 

мнения без участието на обвиняваните. Ако наистина археолозите бяха убедени, че не е имало

изнудване по време на “преговори” и други взаимодействия с ръководителите на съответните 

строителни проекти, те щяха да поканят Министър-председателя и министър Лиляна Павлова на 

пресконференцията. Но те най-често се страхуват от истината и си конструират истина, която им 

изнася, за изпълнение в соло вариант. Те не водят конструктивни диалози, а се опитват да

диктуват какво да се прави, като някакви дошли от небето на земята с всевисша сила и власт.

Уважаеми акад. Съботинов, моля Вие лично да се извините на членовете на Министерския съвет 

за поведението на двамата археолози, директора на НАИМ д-р Л. Вагалински и доц. Тотко 

Стоянов, в жалката игра да се представят за невинни и да заявяват публично, че с археолозите

трябвало да се преговаря, с което само потвърждават, че техните „преговори“ имат най-вероятно

характер на изнудване.

Археологията в България би трябвало да бъде интелектуална професия, а не маскирана дейност 

на тайни ченгета, например. Интелектуалците водят диалози и имат социален морал да не говорят 

зад гърба на хората, да не заплашват със съд и да бъдат свръхсамокритични. Ако бяха толкова 

невинни, археолозите щяха също да помолят да участват в следващото заседание на Министерски 



съвет, а не да искат да хвърлят пясък в очите на пресата, че били нападнати неоснователно. Още 

по-жестоко – те обвиняват за лошата си репутация “чиновници“ без дори да имат един фрагмент 

от доказателства. Подобни обвинения може да има само в един тоталитарен режим на 

недемокрация и на тотална корупция. За тяхна информация, публичното наративно мнение е, че 

днешните български професионални археолози са социално аморални индивиди. И това е най-

големия проблем – отсъствието на самокритика в българските професионални археолози 

десетилетия наред. Критикуват се само тези, които не се включват с националната археологическа 

„мафия“. 

За всеки, който е професионалист, е ясно особено от пресконференцията, че в България отсъства 

стройна организация на участието на археолозите в най-важни за българската икономика и 

българския народ сфери на дейност като модернизиране на страната чрез новите магистрали –

период от нашата история, който може да се сравни може би най-вече със следосвобожденска 

България и периода на построяване на пътищата през Стара Планина. Отсъствието на специална 

организация означава, че може би съзнателно е оставена единствената възможност -

Националният Археологически Институт и Музей да бъде главното действащо лице в тази 

социална драма на напрежение и отсъствие на експедитивност. 

За ваша информация обаче, археологическите разкопки не са научна дейност. И поради факта, че 

основна дейност на археолозите от НАИМ са разкопките и издаване на открити листове, Вие може 

би трябва в крайна сметка за отделите този институт от системата на БАН. Разбира се, най-добре е 

БАН да се закрие и институтите да си имат свой бюджет, без “шапка”. Аз, подобно на много други

българи в чужбина, смятах, че БАН трябва да се запази като стара институция и част от културната 

история на българския народ. Но примерът с археолозите показва, че тази институция днес не 

отговаря на повелите на съвременността и могат да се намерят много по-ефективни начини за 

ползотворното развитие на българската наука.
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