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Николай КРЪСТЕВ

Лозана няма междуна-
роднолетище.Пристигасес
полет доЖенева или доЦю-
рих. Послешвейцарски вла-
кове, точни като местни ча-
совници, отвеждат до града
край езерото Леман, изве-
стно повече катоЖеневско-
то. Петте кръга са навсякъ-
де. Още над входа на гарата
лъщи надпис: „Лозана -
олимпийска столица“.
Кротък град, кротки и бо-

гати хора. Ако някой кихне
на улицата, е събитие

ако кихне два
пъти - идват лекар

и полицай

А кварталът „Види“ е от
най-тихите. Пътят към цен-
тралата на МОК, разполо-
жена на 100 м от езерото, е
осеян с бели знамена.И пак
преплетенитекръгове-теса
навсякъде.
Заедно сме с Николай

Георгиев - единствения бъл-
гарин, който е работил в
МОКипродължавадарабо-
ти въпреки 79-те си години.
Във внушителната админи-
стративна сграда на най-
влиятелната спортна орга-
низация се трудят стотина
души.Отвътрееоблицована
със снежнобял гръцки мра-
мор, даренотправителство-
то на южната ни съседка.
Кабинетите са просторни,
има 3-4 зали за заседания.
Столоватаемалка,храна-

та е с качеството на луксо-
зенресторант,ацените -по-
вече от поносими. На стена-
таимасветещитабла, които
отчитат оставащите дни до
олимпиадите „Атина 2004“,
„Торино 2006“ и „Пекин
2008“. Безалкохолните на-
питки, минералната вода и
кафето са безплатни.
Топлавръзкаводикъмсъ-

седниязамък-„ШатодьоВи-
ди“.Палатътеработнотомя-

всички олимпийски факли
на игрите след 1936-а. Тога-
ва в Берлин е първата мо-
дерна лятна олимпиада, на
коятоевъзстановендревни-
ят символ на състезанията -
надстадионалумваогън,за-
пален в гръцкатаОлимпия и
донесен с щафета.
Най-голямата мания оба-

че тепърва предстои. Гле-
дашиневярвашнаочитеси
- в специална ниша зад де-
бело стъкло са поставени
спортните обувки, с които
легендарният чернокож
американец Джеси Оуенс
печели 4 златни медала на
олимпиадата „Берлин '36“.
Той триумфира на 100 и 200
м,наскокдължинаивщафе-
тата4по100мпредочитена
фюрера.

„Дядото на
маратонките“ има
синьо-зелен цвят

направен е от кожа с дълги
закривени пирони отдолу -
предшественици на днеш-
ните шпайкове. Има и над-
пис-изработениотАдиДас-
лер. И уточнение, че 12 г.
по-късно той основава фир-
мата „Адидас“.
Има и други незабравими

шампионски екипи - обувки-
те на Ласе Вирен, Емил За-
топек, ПиетроМенеа, Джим
Хейнс, трикото наНаимСю-
лейманоглу, кънките на Со-
ня Хени. На специално та-
бло са големите цветни
снимкинадействащитечле-
нове на МОК, сред тях и
ИванСлавков.Отделновес-
тественръствърхустъкласа
проектирани образите на
президентите на МОК.
Въздействието намузея е

неповторимо, особено.
Сред спортните реликви
времето сякаш е спряло. И
духътнаолимпизмапонетук
не е засегнат от комерсиа-
лизацията. Засега.@

Лозана - София

Изгледкъм„ШатодьоВиди“вЛозанаоткъмЖеневскотоезеро.ЗамъкътднесеработномястонапрезидентанаМОКЖакРохи
на генералниясекретарнаорганизациятаФрансоаКарар.Палатът е билрезиденциянаНаполеонза едноденонощиепрезХVII
век по време на първия му поход към Италия. Снимки Авторът

сто на президента на МОК
ЖакРохинагенералниясе-
кретар Франсоа Карар. От
1968 г. общината на Лозана
дава замъканаМОКза сим-
воличен наемот 1швейцар-
скифранкгодишно.До1986-
а, когато е открита основна-
тачастнаадминистративна-
тасграда,товаемястото,къ-
детосеепомещавалцелият
комитет.През1998-асепре-
рязва лентата и на допълни-

телната пристройка към
офисите на МОК. По олим-
пийските кулоари не може
да се види полицай или уни-
формен пазач. Сноват само
забързанихораотразлични
националности.
На около 3 км, в друг тих

квартал - Уши, са Олимпий-
ският музей и Олимпийски-
ят парк. Още 100 души ра-
ботят там, където е и Учеб-
ният център на МОК. Мина-

ваш покрай фантастичен
мраморен фонтан, по неве-
роятно чисти алеи, които се
вият между екзотична ра-
стителностистатуинаолим-
пийска тематика.
Малко преди входа на му-

зея минаваш под летва, по-
вдигната на 245 см - светов-
ния рекорд на кубинеца Со-
томайор. Маркирано е и мя-
стото,надкоетоепрелетяла
„най-високата“ дама в лека-

та атлетика (209 см) - Стеф-
ка Костадинова. „Идеята е
моя - с половин уста призна-
ваГеоргиев.-Товавсъщност
еиединствената „българска
следа“ в постоянната експо-
зиция на музея, през който
минават средно по 200 000
души на година. Билетът за
възрастни е 15 франка (11
евро), за децата - 8.
Веднага след входа вди-

гашглава-надтебекилната
лодкатаналегендарнатаос-
морка гребци на ГДРот сре-
дата на 70-те. Докато вър-
вишпо вита стълба към пър-
вата зала, минаваш покрай
стената на спонсорите - тук
са изписани почти всички
световни икономически ги-
ганти, които в един или друг
период са подпомагали
МОКиигрите.80%отразхо-
дите по построяването и из-
дръжкатанамузеясапокри-
ти от спомоществователи.
Правиш няколко крачки и

попадаш в култово хале.
Пред мраморна стена са из-
ложени оригиналите на

Четете от утре поредицата

Как едва не
провалихме
щафетата с
олимпийския
огън през

1972 година

Самаранч ходатайства
пред Тато за българин
79-годишният Николай

Георгиев продължава да
ходи на работа за по ден-
два седмично в Олимпий-
ския музей в Лозана. По-
точно е служител на Учеб-
ния център към музея. Из-
следва развитието на про-
грамата на игрите, има пу-
бликувани от МОК над 40
труда за спортовете и дис-
циплините в олимпиадите.
Георгиев завършва

Френския колеж в София
през 1943 г. и записва пра-
во. Син е на генерал Ничо
Георгиев, екзекутиран от
Народния съд на 21 април
1945 г. В смутните години
Георгиев все пак успява да
се дипломира, бие се и е
ранен на фронта.
Обявен за син на фа-

шист, не може да работи
по специалността, сменя
много служби. През 1957 г.
ген. Владимир Стойчев го
взима в международния
отдел на БОК. Заради ми-

варя с маркиза насаме и на
открито. „Бях убеден, че в
хотела има подслушвател-
ни устройства. Затова из-
чаках удобен момент и се
оплаках, че властите ме
репресират и не ме пускат
зад граница. Той обеща да
ме вземе на работа в
МОК.“
Георгиев признава, че

при идването си в БОК
Иван Славков веднага му
подава ръка и започва да
му помага. „Признателен
съм му за всичко, което на-
прави за мен“, твърди той.
Самаранч праща всяка

година писма за назначе-
ние в МОК, но МВР ги спи-
ра. През 1987-а Георгиев
получава от Славков „пето-
лъчката“ на Тодор Живков
и от пощата се обажда на
олимпийския шеф в Лоза-
на. После Самаранч лично
разговаря с Тато по теле-
фона и след 20 дни Геор-
гиев заминава за Лозана.@

Николай Георгиев пред
централата на Междуна-
родния олимпийски коми-
тет в Лозана.

налото паспортът му е на
трупчета и до 1983 г. пъту-
ва зад граница само 2-3 пъ-
ти, и то до соцлагера.
Спрян е дори от олимпиа-
дата „Москва 80“. От 1968
г. е организационен секре-
тар на БОК.
През 1983-а по време на

посещение на Хуан Анто-
нио Самаранч у нас разго-

Летвазаскокнависочина,фиксиранадосветовнитерекординаСтефкаКостадинова(209см)и
Хавиер Сотомайор (245 см) посреща посетителите предОлимпийския музей в Лозана.




