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На моя приятел Анди Съливан – добър човек, 
който доказа, че със смелост, вяра и великолепен хумор 

и най-лошите дни могат да бъдат преодолени



„Животът е пълен с нещастие, самота и страдания – 
и свършва твърде скоро“

Уди Алън
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Въведение

•

На пръв поглед заглавието на този сборник изглежда елемен-
тарно и недвусмислено – тук се разказва за лошите дни в 

историята. И все пак, когато  се замислим, заглавието е обър-
кващо обемисто. В историята на човечеството има милиарди 
злочести епизоди, от които да избираш – само една година от 
ХХ  век може да напълни стотици томове. Затова е подзагла-
вието. И то обаче е малко мрачно. „Злорадо-зловещ“? Какво 
по-точно означава това? Ами например геноцидът  – опреде-
лено мрачна тема, която рядко се свързва с веселие. Освен ако... 
някой особено жесток извършител няма лош ден, като нацист-
кия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс на 26 октомври 
1928 г., когато хленчи в дневника си: „Нямам приятели“. Или 
когато говорителката на Държавния департамент бръщолеви 
глупости на пресконференция на 10 юни 1994 г., отчаяно опит-
вайки се да не употреби думата „геноцид“, за да опише масовите 
убийства в Руанда.

И все пак, докато тук в голяма степен са избегнати най-гроз-
ните исторически моменти, поне в най-грубата им форма, ня-
кои от дните, за които е разказано, определено са по-мрачни от 
други. Например убиецът на деца си е убиец на деца, въпреки 
неустоимата ирония, че Жил дьо Ре е бил най-близкият съмиш-
леник на Жана д’Арк и на 15 август 1434 г. лично ѝ посветил 
пищно място за поклонение, като създал параклиса „Светите 
невинни“. За читателя съпоставянето на този безбожен ден с 
уволнението на барабаниста на „Бийтълс“ Пит Бест на следва-
щия календарен ден през 1963 г. може да е малко шокиращо. И 
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така нататък продължава този „Злорадо-зловещ летопис на не-
приятности, нещастия и неволи за всеки ден в годината“, както 
гласи подзаглавието – поразителното, гротескното, озадачава-
щото и абсурдното са смесени в непохватен танц във времето.

Взети от всички епохи на историята и от цялото земно 
кълбо, лошите дни в тази книга са предназначени да забавляват, 
предизвикват и просвещават, без да бъдат предсказуеми. Да спо-
менем например един прословуто лош ден – безцеремонното  
убийство на Линкълн. Вижте какво пагубно въздействие е 
имало и върху двама бивши президенти няколко дни по-късно. 
Или научете как оцеляването от потъването на „Титаник“ 
затрива доброто име на един от пътниците по-късно същата 
седмица. И накрая, докато четете този сборник, не забравяйте: 
колкото и скапан да е бил денят ви, може да бъдете сигурни, че 
някога във времето някой е имал по-лош ден.

Вашингтон
Ноември 2014 г. 
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Януари
•

„Януари, месец на празните джобове!  
Нека издържим този лош месец, намръщени  

като чело на театрален режисьор!“

Сидони-Габриел Колет

1 януари 

Скапана Нова година!

Ах, Нова година! Ден, изпълнен с надежда и ново начало. Са-
мо че невинаги е така. За някои нещастници в историята 

1 януари бил безизходно положение, при това доста ужасява-
що. Например за Телемах, монах и мъченик 
от V  в., който се намесил в гла-
диаторска битка в Рим и се 
опитал да спре кръвопро-
литието между човешки 
същества, но бил пребит 
до смърт от кръвожадна-
та тълпа, която не оцени-
ла усилията му. Или за 
Карл (или Шарл) ІІ На-
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варски, известен като Карлос Злия, който през 1387 г. изгорял 
в леглото си, след като слугата му неволно запалил напоените с 
бренди бинтове, с които бил омотан кралят от главата до пети-
те, за да се лекува от болежките си.

Или пък за френския крал Луи ХІІ, който, макар и застаря-
ващ и немощен, през 1514  г. извадил късмета да се ожени за 
младата и красива английска принцеса Мери, малката сестра 
на Хенри VІІІ. Уви, енергичните опити да зачене наследник до-
шли в повече на страдащия от подагра крал и той се строполил 
мъртъв от изтощение само три месеца след сватбата. И все пак, 
за разлика от другите, чиято нерадостна кончина се случила на  
1 януари, Луи поне се забавлявал до смърт.

2 януари 1811 г.

Пропъждането на стършела,  
който ужилил с истината

Тимъти Пикъринг бил американска напаст, самодоволен ко-
мар, който наред с други простъпки, подклаждал отделянето 

на Нова Англия и усърдно саботирал първите четирима прези-
денти на Съединените щати. Той нарекъл Джордж Вашингтон 
„силно надценен, полуграмотен и посредствен“. Президентът 
Джон Адамс бил принуден да го уволни като държавен секре-
тар заради нелоялността му към администрацията – и след като 
Пикъринг твърдоглаво отказвал да подаде оставка. Пикъринг 
бил толкова противен, че дори биографът му не можел да го по-
нася. Но не само отблъскващата личност спечелила на малко из-
вестния Баща основател на САЩ най-трайната му отличителна 
черта – да бъде първият от само деветимата американски сена-
тори, които са били официално цензурирани. Това се случило, 
защото Тимъти Пикъринг се осмелил да каже истината.

На 27 октомври 1810  г. президентът Джеймс Мадисън из-
дал прокламация, обявяваща анексирането на Западна Фло-
рида – испанско владение, – заявявайки, че районът е бил част 
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от покупката на Луизиана. Пикъринг възразил срещу това 
едностранчиво упражняване на изпълнителна власт. В типич-
ния си досаден стил той показал пред Сената стар документ 
от тогавашния френски министър на външните работи Шарл 
Морис дьо Талейран, в който изрично се подчертавало, че За-
падна Флорида не е част от покупката на Луизиана. Единстве-
ният проблем бил, че документът все още не бил разсекретен, 
въпреки факта, че датирал от администрацията на Джеферсън. 
Разкриването на секретен документ било дребно нарушение, но 
враговете на Пикъринг се хванали за него.

Хенри Клей, агресивен привърженик на експанзионизма, се-
натор от Кентъки, внесъл за разглеждане решение за цензури-
ране. Пикъринг го нарекъл „нагласена работа“ и наистина било 
така. Ако било направено срещу някой не толкова неприятен 
колега, предложението вероятно нямало да бъде прието, но 
Пикъринг си бил Пикъринг и на 2 януари 1811 г. бил вписан в 
официалните анали на Сената като първия позор.

3 януари 1977 г.

Делът от ябълката:  
неосъщественият милиардер

Роналд Уейн се смятал за късметлия, когато била регистрира-
на компанията „Епъл Компютърс“. Не заради евентуалната 

печалба, а защото преди няколко месеца той се отървал от рис- 
кованото според него партньорство със Стив Джобс и Стив 
Вожняк. Като съосновател на компанията и най-зрелия и опи-
тен от тримата, Уейн получил 10% дял, за да служи като родител 
на „Епъл“ и да държи под контрол другите двама ексцентрич-
ни гении. Но както разказва по-късно Уейн, това „беше като да 
държа тигър за опашката“. Всъщност два тигъра. И като един-
ствен партньор с някакви активи, които биха могли да му бъ-
дат отнети, Уейн решил, че рискът е твърде голям. Ето защо бил 
благодарен, че е освободен, и то с чек за 800 долара! Сумата се 
удвоила, когато, за да избегне евентуални правни проблеми, но-
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вата компания формално изкупила старата. Съоснователят си 
мислел, че е червив с пари, и въпреки че дялът от „Епъл“, който 
отстъпил, впоследствие повишил стойността си на 30 милиар-
да долара, Уейн твърдял, че не изпитва огорчение. Както казал 
пред английския вестник „Дейли Мейл“ през 2013 г., „Ако бях 
останал в „Епъл“ и бях приел ограниченията, наложени върху 
моята житейска философия, можеше да свърша като най-бога-
тия човек в гробището“. Уейн останал жив и здрав и продава 
пощенски марки и монети от подвижния си дом в Невада. И 
взима социални помощи.

4 януари 1903 г.

Последният ден на Топси:  
шокираща екзекуция на слон

Сред бясната надпревара за изобретения и изумителния тех-
нологичен напредък, които характеризират края на ХХ век, 

Томас Едисън повел така наречената Война на токовете. Това 
била ожесточена кампания срещу използването на променли-
вия ток – система за електроразпространение, усъвършенства-
на от някогашния служител на изобретателя Никола Тесла и 
подкрепяна от Джордж Уестингхаус, която заплашвала да из-
прати в забвение системата за прав ток на Едисън, захранваща 
американските домове и индустрията. Залогът бил пари и прес-
тиж и Магьосникът от Менлоу Парк не искал да загуби нито 
едното от двете.

Противно на всеобщата представа, знаменитият изобретател 
бил абсолютно безмилостен в усилията си да злепостави конку-
рентната система за променлив ток, която всячески се стараел 
да изобрази смъртоносна като мълния. За тази цел привържени-
ците на Едисън организирали няколко отвратителни публични 
спектакъла, в които кучета и други животни били убивани с по-
мощта на омразния конкурентен електрически ток.

Войната достигнала грозната си кулминация през 1890  г., 
когато Едисън използвал значителното си влияние, за да се по-
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грижи един осъден убиец да бъде екзекутиран на новоизобре-
тения електрически стол. Разбира се, бил използван променлив 
електрически ток, за да се демонстрира колко е страшен. Еди-
сън всъщност назовавал с думата „уестингхаузиране“ умърт-
вяването на електрически стол, надявайки се, че ще влезе в 
разговорния език, но не станало така.

Към началото на 1903  г. „Войната на токовете“ била изгу-
бена, тъй като системата за прав ток на Едисън бързо залязла. 
Но вечно изобретяващият магьосник измислил един после-
ден номер, за да докаже на света, че променливият ток ще бъде 
проклятието на човечеството. Един непослушен цирков слон 
на име Топси убил трима души, включително жесток дресьор, 
който сложил запалена цигара в устата на животното. Подобна 
агресия не можело да бъде търпяна повече и било решено Топси 
да умре заради престъпленията си. Планът бил да обесят пуб-
лично слона на Кони Айлънд. Американското дружество за за-
щита на животните възразило и Едисън предложил слонът да 
бъде „уестингхаузиран“. И така, на определения ден, 4 януари 
1903 г. – по време на събитие, което „Ню Йорк Таймс“ описва 
като „доста срамна история“, – дебелокожият убиец бил екзеку-
тиран пред огромна тълпа с 6600 волта променлив електрически 
ток. И Едисън, който организирал безсрамното зрелище, заснел 
всичко с едно от най-великите си изобретения – кинокамерата.

5 януари 1895 г.

Лишен от всякакво достойнство: 
аферата „Драйфус“

Аферата „Драйфус“ е само един епизод в продължителната 
сага на необективното правосъдие и злобния антисемити-

зъм, но може би е най-мъчителна за човека на честта. В утрото 
на 5 януари 1895 г. Алфред Драйфус – артилерийски капитан 
от еврейски произход, член на френския Генерален щаб – бил 
осъден от военен трибунал за държавна измяна въз основа на 



Лошите дни в историята

~ 18 ~

изфабрикувани доказателства и принуден да понесе мъчителен 
ритуал на унижение, преди да бъде откаран с кораб да излежи 
доживотна присъда в страховитата наказателна колония на Дя-
волския остров.

В девет часа сутринта Драйфус бил изведен в средата на вът-
решния двор на Военното училище, където пред представители 
на всички видове въоръжени сили във Франция и трибуни, пъ-
лни с високопоставени гости, започнало „ужасното мъчение“, 
както го описва той. „Страдах неимоверно много, но се държах 
изправен с всички сили  – спомня си Драйфус.  – Крепеше ме 
само мисълта за съпругата и децата ми.“

Присъдата била прочетена на глас и след това Драйфус из-
викал на другарите си: „Войници!... Невинен съм. Кълна се, че 
съм невинен. Останах достоен, служейки в армията. Да живее 
Франция! Да живее армията!“

Въпреки протестите, пазачите откъснали копчетата, нашив-
ките и еполетите на униформата му, а после, като последно 
унижение, което един свидетел описва като „по-вълнуващ спек-
такъл от гилотината“, счупили на две сабята му. Церемонията 
приключила с парад – обиколка на позора. „Бях принуден да на-
правя пълна обиколка на площада – разказва Драйфус. – Чувах 
виковете на заблудената тълпа и почувствах вълнението, което 
изпитваха онези хора, тъй като те бяха убедени, че пред тях стои 
осъден предател на Франция, и се помъчих да предам в сърцата 
им друга тръпка – вяра в моята невинност.“

След като пет години гнил на Дяволския остров и още много 
години се борил да възвърне доброто си име, Драйфус най-после 
официално бил реабилитиран в аферата, която остро разделила 
Франция. Френските военни, които го набедили обаче, не се 
примирили със собствения си позор и през 1985 г. отказали да 
приемат статуята на Драйфус, държащ счупената си сабя, която 
трябвало да бъде поставена в двора на Военното училище, къ-
дето злепоставеният капитан бил толкова жестоко разжалван. 
Осквернен с надписа „Мръсен евреин“ през 2002 г., паметникът 
сега се издига самотен на уединен парижки пешеходен остров.
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6 януари 1540 г.

Не става: Хенри VІІІ среща 
съпругата си и убива сватовника

Томас Кромуел бил най-способният довереник на Хенри VІІІ. 
Той бил безмилостният режисьор на развода на английския 

крал с първата му съпруга Катерина Арагонска, скъсването на 
отношенията с Рим и гибелта на втората му съпруга – Ан Бо-
лейн. Но като сватовник иначе способният министър на Хенри 
бил пълен провал – недостатък, който му струвал главата.

Хенри се оженил три пъти по любов, но след смъртта на тре-
тата си кралица  – Джейн Сиймур, влиятелният министър на 
краля замислил политически брак, за да подкрепи английските 
протестантски съюзници в Германия. Кромуел избрал герман-
ската принцеса Ана Клевска. И въпреки че не я бил виждал, 
Хенри се съгласил на брака въз основа на сведенията за красо-
тата и изяществото ѝ, които получил от най-близкия си съвет-
ник и други хора, както и от портрета на принцесата, дело на 
дворцовия художник Ханс Холбайн, който я представял в бла-
гоприятна светлина.

След като успешно закрепил политическия съюз с Клев, Кро-
муел неспокойно зачакал романтичната реакция на господаря 
си към избраницата. Реакцията обаче не била добра. Хенри не-
търпеливо потеглил към брега, за да се срещне с бъдещата си 
съпруга и да „подхрани любовта“, както се изразил, но когато 
видял Ана, пребледнял. „Не я харесвам!“ – побеснял кралят и 
това несъмнено е накарало Кромуел да се разтрепери.

Какво точно в клетата Ана Клевска отблъснало Хенри, ос-
тава загадка. Може би е било само химия  – онова неосезаемо 
свойство, което Кромуел не можал да открие или да предаде. 
Сигурно е едно  – Хенри бил много нещастен. „Бил съм за-
блуждаван за тази жена. Тя изобщо не е такава, каквато ми я 
представяха. Не виждам в нея нищо, което други мъже ми док- 
ладваха – кипял от гняв той. – И се чудя как може умни мъже 
да говорят такива неща!“ На Кромуел кралят изкрещял: „Ако 
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знаех, тя нямаше да дойде тук (в Англия). Но как да поправя 
нещата сега?“

За жалост, нямало как да поправи нещата, без да застраши 
жизненоважния съюз с Клев. Крал Хенри VІІІ, монарх, чиято 
воля рядко не изпълнявали, сега не знаел как да постъпи. „Ако 
тя не беше дошла в моето кралство и ако не бяха всичките големи 
приготовления и тържества, които хората ми направиха за нея, 
и от страх да не предизвикам кавга в света и да не тласна брат ѝ 
в ръцете на императора и френския крал, нямаше да се оженя 
за нея. Но сега всичко отиде твърде далеч и много съжалявам.“

След като пъхнал врата на господаря си „в хомота“, както се 
изразил Хенри, Кромуел можел само смирено да изрази съжа-
лението си, че кралят „не е по-доволен“.

До деня на сватбата, 6 януари 1540  г., Хенри не променил 
мнението си за Ана. „Милорди  – заявил той, спирайки пред 
параклиса в двореца в Гринич,  – ако не трябваше да угодя на 
света и на моето кралство, за нищо на земята нямаше да направя 
това.“ И ако се е надявал, че настроението на краля може да се 
подобри, след като преспи с Ана, Кромуел бил горчиво разоча-
рован на следващата сутрин.

„Със сигурност не я харесвах особено преди, а сега още 
по-малко“  – казал му Хенри. Всъщност кралят дал ясно да се 
разбере, че първата брачна нощ е била напълно лишена от сек-
суално привличане. „Плъзнах ръка по корема ѝ и гърдите ѝ и 
доколкото умея да преценявам, тя беше девица и това ме порази 
в сърцето. Нямах нито желанието, нито смелостта да проверя 
лично. Оставих я толкова девица, колкото си беше и преди!“

За щастие, Ана не се обидила от отхвърлянето на новия си 
съпруг, защото била прекалено предпазвана като млада жена и 
изобщо не знаела какво би трябвало да се случи. Хенри не си 
направил труда да я просвети, но като се има предвид колко 
дебел и сприхав бил, това вероятно било благословия. И все 
пак Ана изглеждала глупаво, тъй като си мислела, че бракът е 
консумиран.

„Той легна до мен в леглото, целуна ме, хвана ръката ми и ми 
пожела „Лека нощ, скъпа“  – обяснила тя на старшите прид-
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ворни дами. – Това не е ли достатъчно?“
Наложило се една от жените да обясни на кралицата, че това 

изобщо не е достатъчно. „Мадам – казала тя, – трябва да има 
нещо повече, иначе дълго ще чакаме херцог на Йорк (втори син 
на краля), който е много желан в това кралство.“

Шест месеца след началото на несполучливия брак Хенри по-
искал да го анулират въз основа на факта, че не е консумиран, 
както и заради предполагаема уговорка с друг мъж преди брака, 
уредена от семейството на Ана.

Четвъртата съпруга на Хенри VІІІ мъдро се съгласила да раз-
трогнат брака. В замяна благородният Хенри я възнаградил с 
щедро обезщетение и висок статут в двореца като „обичната 
сестра на краля“.

Кромуел обаче не извадил такъв късмет. Преди фиаското 
с Ана Клевска кралят бил издигнал главния си министър със 
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скромно потекло, син на пивовар и кръчмар, до статута на 
първи граф на Есекс, но това било само прелюдия към гибелта 
му (и вероятното ѝ режисиране). Благородниците в кралството, 
които мразели парвенюто Кромуел заради властта и влиянието 
му, сега настървено се обърнали срещу него.

Някога могъщият министър бил арестуван по скалъпено об-
винение в ерес и от затворническата си килия в лондонския Та-
уър дал ценни свидетелски показания в помощ на усилията на 
краля да се отърве от четвъртата си съпруга. Това била послед-
ната му услуга за суверена, на когото помогнал да стане всемо-
гъщ. На 28 юли 1540 г., по-малко от две седмици след като бил 
анулиран бракът на Хенри и Ана Клевска, Кромуел бил обезгла-
вен, без да обърнат внимание на молбите му за милост.

Главата му била набучена на кол на Лондонския мост. Екзе-
кутираният министър не намерил утеха в последвалата про-
мяна в отношението на Хенри, нито в оплакванията на краля, 
че е „умъртвил най-верния си слуга“, както съобщил френският 
посланик.

7 януари 1945 г.

Издънката за издатината:  
Монти тъпакът

Предсмъртната въздишка на умиращия Трети райх на Хит-
лер била неочаквано, изключително ожесточена атака през 

рехаво отбранявани съюзнически линии на Южна Белгия, ста-
нала известна като „Битката при издатината“ (или Арденската 
офанзива). И въпреки че американските сили понесли по-голя-
мата част на мощното нападение, борейки се храбро при ужа-
сяващи условия в най-голямата битка, водена предимно от 
американски войници, надменният британски фелдмаршал 
Бърнард Лоу Монтгомъри се изправил на пресконференция на 
7 януари 1945 г., за да обере незаслужени лаври. 

Монтгомъри командвал временно северния фланг на съюз-
ническите сили, но се колебаел да атакува агресивно. „Монти 
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е уморен малък пъзльо  – гневно написал генерал Джордж С. 
Патън в дневника си. – Войната изисква поемане на рискове, а 
той не иска да ги поеме.“ Обаче въпреки маргиналното си учас-
тие в битката и съкрушителния брой жертви, дадени от амери-
канска страна, фелдмаршалът пак се появил величествено на 
пресконференцията.

С тъмночервена барета с две значки и сбруя за парашут – „из-
докаран като клоун“, както го описва един журналист, – Монт-
гомъри високомерно заявил пред събралите се репортери: 
„Веднага щом видях какво става (в първия ден на битката), 
взех мерки, така че, ако германците стигнат до река Маас, да 
не я преминат... Мислех напред... Това беше една от най-инте-
ресните и най-сложни битки, които съм ръководил... Трябва да 
имаш добре балансиран и организиран спектакъл, когато участ-
ваш в бой с кучета... Не можеш да спечелиш голяма победа без 
добре организиран спектакъл“.

Фелдмаршалът също така намекнал, че британците са спасили 
американците от невъзможна ситуация, и в изява на сантимен-
талност покровителствено потупал по рамото американските 
войници, които всъщност изнесли на плещите си по-голямата 
част от боевете. И после дошло изявлението, което „едва не раз-
било единството на Съюзниците“, както пише историкът Сти-
вън Амброуз: „Монтгомъри казал, че американските войници 
са страхотни бойци, когато имат добър командир“.

„Дори след 60 години още е изумително, че един много инте-
лигентен човек, който се е издигнал до върха на командването, 
може да е способен на такава славолюбива глупост – пише исто-
рикът Макс Хейстингс. – От Айзенхауер нататък всеки америка-
нец, който чете думите на Монтгомъри, реагира с възмущение.“

Всъщност отдавна тлеещото напрежение във Върховното 
командване на Съюзниците, възникнало предимно заради не-
престанното самохвалство на Монтгомъри за позицията му в 
йерархията, сега изглеждало готово да избухне. „Тази случка ми 
създаде повече главоболия и тревоги от всяка друга през вой-
ната“ – пише главнокомандващият на съюзническите сили Ду-
айт Айзенхауер.



Лошите дни в историята

~ 24 ~

Уинстън Чърчил се заловил със задачата да възстанови ня-
какво подобие на хармония сред Съюзниците. Използвайки 
всичките си ораторски умения в реч пред Камарата на общините 
11 дни след грандиозния гаф на Монтгомъри, британският ми-
нистър-председател дал ясно да се разбере кои са истинските ге-
рои в Битката при издатината: „Бяха изказани предположения, 
че страховитата битка е била... англо-американска. Всъщност 
обаче са се сражавали предимно войниците на Съединените 
щати, които са понесли и почти всички загуби... Американците 
имаха по 30–40 души на всеки от нас и загубиха между 60 и 80 
човека на всеки от нашите войници“.

След това Чърчил продължава с нещо като послание към се-
белюбивия Монтгомъри: „Трябва да внимаваме, когато гордо 
разказваме историята си, и да не претендираме за незаслужен 
дял на британската армия в несъмнено най-великата американ-
ска битка през войната, която завинаги ще бъде смятана за зна-
менита американска победа“.

8 януари 1992 г.

Церемониално подхвърляне  
на курабийки: публичното 

повръщане на Буш

Официалната вечеря в дома на японския министър-предсе-
дател била възхитително плато със студена сьомга и хай-

вер, бульон с гъби, говежди медальон със сос с черен пипер и 
сладолед с маракуя. За жалост, по-голямата част от храната се 
приземила пред президента Джордж У. Буш, когато повърнал 
на масата, след като изведнъж му станало лошо от грип. Остана-
лата част попаднала в скута на домакина, който дружески дър-
жал главата на президента, а той след това припаднал. Нещо 
по-лошо  – докато повечето хора разполагат с лукса да повръ-
щат усамотени в домовете си, повръщането на президента Буш 
било заснето с камера и излъчено безброй пъти по телевизията. 
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Водещите на късните коментарни предавания пирували с то-
зи крайно неудобен момент, а японският речник се обогатил с 
нова дума за повръщане – Бушу-шуру, която буквално означава 
„да направиш като Буш“. Президентът обаче омекотил нелов-
ката дипломатическа ситуация елегантно и с чувство за хумор. 
„Защо не ме търкулнете под масата?  – казал той на японския 
премиер, докато лежал на пода.  – Ще поспя, докато вие при-
ключите с вечерята.“

9 януари 1980 г.

Махни! Сложи! – саудитска сеч  
и снаждане

В този ден имало много обезглавявания в Саудитска Арабия. 
Сутринта на 9 януари 1980  г. шейсет и трима фанатични 

терористи били обезглавени публично, защото през ноември 
предишната година превзели Голямата джамия в Мека. И за да 
стигне до всички в кралството посланието на правителството за 
овъзмездяването на това светотатство, екзекуциите били извър-
шени едновременно в осем саудитски града. Уви, оживеният ден 
не свършил, след като декорираните мечове прерязали вратове-
те на мишените. Шейсет и трите глави трябвало отново да бъ-
дат пришити към телата за погребението, както било обичайно 
и редно да се направи. Отново припомняме годината – 1980-а.

10 януари 2000 г.

Грешка: обреченото на провал 
сливане на AOL и „Тайм Уорнър“

Това било най-голямото корпоративно сливане в историята, 
вълнуващо описано в бизнес пресата като бляскава кралска 

сватба. На 10 януари 2000 г. било съобщено, че AOL, най-голя-
мата американска компания за интернет услуги, ще се обедини с 
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комуникационния гигант „Тайм Уорнър“, за да създадат на пръв 
поглед идеален съюз между стара и нова медия. Бъдещето, из-
глежда, било дошло мигновено.

„Малко преди девет снощи имах честта и привилегията да 
подпиша документ, с който безвъзмездно давам моите сто ми-
лиона акции за това сливане – изпаднал във възторг Тед Тър-
нър, директорът на „Тайм Уорнър“. – Направих го със същото, 
дори с по-голямо вълнение и въодушевление от нощта, в която 
за първи път правих любов преди четирийсет и две години.“

Онова, което последвало обаче, може да се сравни само със 
съжалението на изтрезнели мъж и жена, които се събуждат в 
леглото очи в очи и се виждат на безмилостната утринна свет-
лина. „Това е най-тъпата идея, която съм чувал през живота 
си“  – заявява по-късно пред „Ню Йорк Таймс“ Дон Лоуган, 
тогавашният директор на „Тайм Инкорпорейтид“, на когото съ-
общават за сливането в последната минута. Както и на Тимъти 
А. Богс, навремето шеф на отдел „Връзки с правителството“ в 
„Тайм Уорнър“, който приема новината с „искрено съжаление и 
страх“, както по-късно споделя пред „Таймс“. „Бях много подо-
зрителен към тази сделка“ – споделя той.

Както става все по-ясно, AOL изобщо не е Ромео, за какъвто 
се представя. Вярно, цената на акциите им расте, но има ня-
кои тайни проблеми  – не на последно място, разкритието на 
„Вашингтон Пост“, че компанията раздува приходите си от ре-
клама. В резултат на последвалите разследвания на Комисията 
по ценните книжа и фондовите борси и на Министерството 
на правосъдието са наложени солидни глоби. Освен това сли-
ването (което в действителност било поглъщане от страна на 
AOL) съвпаднало със спукването на технологичния балон и по-
степенно отпадащата от употреба телефонна връзка за интер-
нет услугите на AOL. И както пише репортерът Тим Аранго от 
„Таймс“ през 2010 г., „Компаниите имали и друг проблем – и 
двете страни се мразели“.

По време на онова, което Аранго описва като „пътека на 
отчаянието през следващите години“, корпоративните цени 
стремглаво паднали, много служители загубили работата си или 
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пенсионното си осигуряване, били сменяни воюващи изпълни-
телни директори. Разводът бил неизбежен. И като в повечето 
бракове, краят дошъл с горчиви взаимни обвинения.

„Искам да го забравя“ – казва Тед Търнър пред „Таймс“. Като 
притежател на повечето акции на обединената компания, Тър-
нър загубва най-много от сливането, което някога сравнил с 
първия път, когато правил любов  – 80% от нетната стойност, 
или приблизително осем милиарда долара. „Сливането на 
„Тайм Уорнър“ с AOL трябва да бъде запомнено в историята 
като Виетнамската война и войните с Ирак и Афганистан – зая-
вява той. – Това е една от най-големите катастрофи, случили се 
на нашата страна.“

11 януари 1877 г.

Измама с кабели:  
манипулация с мост

Бруклинският мост, или „осмото чудо на света“, както ня-
кога наричали изумителното инженерно съоръжение, все 

още стои на мястото си като траен паметник на амбициите и 
изобретателността през ХІХ в., но не благодарение на един от-
вратително корумпиран тип, който изиграл главна роля в по-
строяването му.

На 11 януари 1877 г. настоятелството на моста възлага на ня-
кой си Дж. Лойд Хейг договор да осигури съществено важните 
стоманени кабели, които ще крепят дългия близо два километра 
мост. Главният инженер Уошингтън Роублинг неколкократно 
предупредил настоятелството, че на Хейг не може да се има до-
верие, но избраникът бил защитен от члена на настоятелството 
и бъдещ кмет на Ню Йорк Ейбрам С. Хюит, за когото Роублинг 
пише: „Успехът му ще се окаже източник на безкрайни неприят-
ности и ядове“. Оказало се, че Хюит държи ипотеката върху сто-
манолеярния завод на Хейг и в резултат на доходния договор за 
кабелите ще получава редовни месечни плащания.
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Хейг бил в позиция да извърши огромна измама, която мо-
жела фатално да подрони внушителния мост – най-дългия до-
тогава – в епоха, когато съвсем не толкова амбициозни проекти 
за висящи мостове редовно пропадали. И Роублинг, който вече 
бил грохнал поради декомпресионната болест, от която забо-
лял, докато работел под река Ийст върху основите, не бил там 
да му попречи.

„Когато била разкрита, измамата се оказала елементарна“  – 
пише историкът Дейвид Маккълоу. Хейг имал известно ко-
личество висококачествена стомана, която предоставил за 
инспекция в завода си. Но преди да стигнат до близкия строеж, 
одобрените кабели били отклонени по пътя към една сграда, 
където били заменени с не толкова хубави кабели, които по-
сле били монтирани на моста. В това време одобрените кабели 
тайно били върнати в завода и целият нечестен процес започ-
нал наново.

За щастие, спецификациите на проекта за моста изисквали 
много повече кабели, отколкото били необходими за укрепва-
нето му, затова не се наложило да сменят некачествените кабели 
на Хейг. Начинанието и без това било почти невъзможно. „И 
все пак мисълта, че такава корупция буквално е била вградена в 
моста, не може да бъде забравена – пише Маккълоу, – най-мал-
кото от самия Роублинг.“




