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Русофобията – Рудимент и феномен 
в живота на съвРемието

смоКиновият Лист на КРивоРаЗбРаната демоКРаЦия 

ЗОРА Е !

Петко Петков

П
ри своето слизане към Земята, Малкият принц на Ан-
тоан Дьо Сент Екзюпери пита краля на една планета 
може ли да заповяда на Слънцето да спре. „Мога, отго-
варя кралят, но не бива да се отдават неразумни запо-

веди“. Погледнати от този ъгъл, директивите, нормите, критики-
те и ултиматумите, с които ЕК засипва някои от страните членки 
на ЕС, са също толкова неразумни, колкото и опитът да се спре 
небесното ни светило. 

Какво е съвремена Бъл-
гария, ако излезем из-
вън рамките на аб-
страктните разсъжде-

ния ? Корумпирана държа-
ва. Дискредитирана власт. 
Разделен народ, където от 
едната страна са бедните, 
гладните, онеправданите, 
левите и русофилите, а от 
другата „хубавците”, „ин-
телегентните”, успелите, 
богатите, западниците, ан-
тикомунистите и русофо-
бите. Няма общонациона-
лен лидер.Липсва общона-

ционална идея. 
Липсва всичко, 
за което може да 
се изпитва наци-
онална гордост, 
а не срам. Няма 
личност, след ко-
ято да тръгне на-
рода и остатъци-
те от армията. 
Нима някой на-
истина мисли, че 
при нужда хората ще тръг-
нат да защитават някакви 
символи, нямащи никакво 
реално съдържание ? Как-

ва държава е 
тази, която ос-
новава свое-
то бъдеще на 
европейски-
те подаяния и 
се издържа за 
сметка на пен-
сионерите. На-
истина ли има 
хора, които се 

надяват ЕС и 
НАТО да ни защитят и да 
ни помогнат в дни на вър-
ховни изпитания ? 

Да, има фанатици на Но-

вия световен ред, но не мо-
жем да ги наречем защитни-
ци на България, защото те 
са материал за извършване 
на погроми и за социални и  
политически чистки. Трудно 
и болезнено се осъзнава, че 
Европейския съюз е за САЩ, 
с извинение, износен ... пре-
зерватив.Затова 

ключовият въпрос за 
България 

днес не е кой ще се грижи 
за нея и ще я защитава, а кой 
ще си я присвои с най-голя-
ма изгода за себе си. Това, ко-

ето наблюдаваме е брутална и 
груба търговия, търг, на кой-
то са изложени нашата страна 
и нашият живот. Положителна 
промяна може да настъпи само 
след решаването на следната те-
стова задача : защо в социал-
ния авангард, в съдилищата, в 
университетите и академиите, 
в правителството и в Народно-
то съъбрание седят завърше-
ни бездарници, бандити, съм-
нителни типове и други „наши 
хора”, по партия, по нация, по 
вяра и т.н. 

На стр. 2

На стр. 6-7

от оЦеЛяване Към осмисЛяне

На 11 октомври в РИКЦ се проведе научна конференция на тема “Русофобството - причини, ета-
пи, форми, институции“. На снимката: Олег Акимкин от Посолството на Русия, Павел Журавльов, 
директор на РКИЦ, доц. д-р Жан Виденов, проф. Ангел Димов и проф. Васил Проданов

ЕС, като политическа 
бухалка

Вчера ЕК заплашваше Ун-
гария и Полша с лишаване от 
правото на глас в Съвета на ЕС; 
днес плаши Румъния, а утре 
може да подхване и България. 
Аргументът „нарушаване на 
върховенството на закона“ е 
толкова неопределен, че може 
да побере и „нарушения“, ко-
ито са в пълно съответствие 
с изискванията на законите, 
приети от националните пар-
ламенти на страните членки 
или кандидатстващи за прие-
мане в ЕС. Например, изгонва-
нето от Унгария на финанси-
раните от международния спе-
кулант Сорос учебни и други 
структури, или изменението в 
пенсионното законодателство 
на Полша, с които конститу-
ционните съдии се изравняват 
от гледна точка на изискуемата 
възраст за пенсиониране с ос-
таналите граждани. Румъния 
пък е обект на критики и шан-
таж по повод на смяната на Ла-
ура Кьовеши като шеф на спе-
циализираната прокуратура за 
борба с корупцията по висо-

ките етажи на властта. Когато 
самозабравилата се боркиня с 
корупцията на „чуждите“ упо-
требяваше цялата агенция като 
политическа бухалка, бюрокра-
тите в Брюксел ръкопляскаха 
и пишеха хвалебствени докла-
ди за напредъка на Румъния. А 
сега плачат за „нарушаването 
на върховенството на закона“ 
от страна на управляващите в 
Букурещ. Нима ЕС е пример за 
демократичност и законност? 
Нали Европейският парламент 
(ЕП) с неговите 750 евродепу-
тати е най-безвластният пар-
ламент на света? В ЕС колят и 
бесят структури, като ЕК и Съ-
вета на ЕС, чиито състав никой 
не е избирал? Може ли ЕП да 
ги задължи да изпълняват не-
говите решения? Не, той може 
само да хока националните ръ-
ководства на страните членки, 
които отказват да бъдат евро 
пионки, както направи с Вик-
тор Орбан. Заради отказа си да 
приеме нелегални, нежелани в 
Германия, Холандия, Австрия, 
Италия и други, Орбан бе обя-
вен за диктатор, нарушаващ 
свободата на медиите и на ВУЗ. 

Но той натри носа на фалши-
вите борци за свобода на сло-
вото, като им припомни, че са 
получили свободата и демокра-
цията наготово, докато унгар-
ският народ е проливал кръв за 
да има днешните свободи. Ако 
беше по-злопаметен, би могъл 
да припомни на ЕП и това, че 
абсолютно лицемерно подкре-
пя измислиците на Тереза Мей  
срещу Русия, въпреки че не Ру-
сия, а Великобритания предиз-
вика най-голямата криза в ЕС, 
решавайки да напусне общия 

европейски дом. Със, или без 
споразумение с ЕК. ЕС копира 
най-лошите практики от вре-
мето на СССР, като „Доктри-
ната Брежнев за ограничения 
суверенитет“, държейки се със 
страните членки от Източна и 
Централна Европа като с васа-
ли. И освен това се поставя 

в услуга на НАТО, 
вместо на собствените си 

граждани. Защо присъединя-
ването на страните от Балка-
ните, включително Западни-

те Балкани, към ЕС трябва да 
се предхожда от приемането 
им в НАТО – оръдието на аме-
риканската хегемония в Евро-
па и света? Как Финландия и 
Швеция членуват в ЕС, без да 
са членки на НАТО, а Македо-
ния и Сърбия трябва първо да 
бъдат „интегрирани“ в Органи-
зацията на Северноатлантиче-
ския договор, както направиха 
и с България? Македония ли ще 
оправи военния баланс между 
НАТО и Русия или Китай?

На стр. 2-3

Проф. Евгени Гиндев
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От стр. 1

К
акво е бъдещето на 
НАТО, която амери-
канският президент 
Тръмп обяви за ос-

таряла и тежаща на гърба на 
американския данъкоплатец, 
защото не отделя достатъчно 
средства за отбрана? Не един 
и двама военно политически 
анализатори са изтъквали, че 
след края на Студената война 
НАТО е изпаднала в безтеглов-
ност и отчаяно търси аргумен-
ти за собственото си съхраня-
ване. И намира такива в лицето 
на международния тероризъм, 
руската и китайската мни-
ми военни заплахи. Например 
турският всекидневник вест-
ник „Миллиет“ (07.10.2018) съ-
общи за една карта, публикува-
на от близка до Пентагона „гру-
па за размишление“ или „тинк 
танк“. На нея Северна Сирия 
била обозначена като „Район 
на НАТО“. Според проф.д-р Ха-
сан Кьони, преподавател в Ис-
танбулския културен универ-
ситет, картата не случайно е 
публикувана веднага след по-
сещението на президента Ер-
доган в САЩ. В това той разчи-
та следното послание към Тур-

ция: „В действителност Север-
на Сирия е район на НАТО, а ти 
си натовска страна. Срещу нас 
стоят врагове, като Иран, Си-
рия и Русия“. Тоест, картата по 
заобиколен начин цели да при-
влече Турция към политиката 
на САЩ и Запада в района на 
Средния Изток. Но онова, кое-
то притеснявало турците, било 
искането на Белия дом и Пен-
тагона под чадъра на НАТО да 
се легализират структури като 
YPG и PKK (Отрядите за само-
отбрана на сирийските кюр-
ди и Кюрдската работническа 
партия), които официална Ан-
кара обявява за „терористич-
ни“. Същият вестник в броя си 
от 3 октомври публикува из-
казването на американския во-
енен и геостратегически анали-
затор от „Уикистрат“ Томас 
Барнет пред Световния форум, 
организиран от TRT на тема: 
„Един свят между реда и хаоса: 
100 години от Първата све-
товна война“.  Барнет рисува 
една песимистична картина на 
Средния Изток, като прогнози-
ра, че още 20-30 години в райо-
на ще има насилие и ще се про-
лее много кръв: „Не виждам на 
хоризонта никакво политиче-
ско решение!“

В ролята на ръжена
Очевидно е, че обявявай-

ки Северна Сирия за район на 
НАТО, САЩ ще се опитат да 
стоварят бремето на тамош-
ните конфликти върху съю-
зниците си от Европа и Азия. И 
джуджета като Македония би-
ват канени „да се интегрират“ 
в Алианса, не за да ги пази от 
враговете, а за да бъдат използ-
вани за водене на така нарече-
ните „прокси войни“ (войни с 
упълномощени, б.р.). Бълга-
рия, ходатайствайки на Маке-
дония за членството й в НАТО 
и ЕС, на практика играя ролята 
на ръжена, с който се разбърк-
ват въглените, върху които ще 
се пече живото месо на цял 
един народ!

Както и да е. ЕС, подобно 
на Великобритания, дори няма 
Конституция, с която да се съ-
гласуват останалите правни ак-
тове. А кой саботира приемане-
то на европейската конститу-
ция? Франция, чийто днешен 
държавен глава Еманюел Ма-

крон иска да реформира ЕС. 
Евросъюзът наистина се нуж-
дае от дълбоко преустройство, 
за да възстанови онова, което 
изисква от националните дър-
жави – разделението на вла-
стите и върховенството на за-
кона. Засега обаче положението 
на Съюза е такова, че дори юр-
истите се объркват в паяжина-
та от директиви и неизпълни-
ми разпореждания, бълвани от 
бюрократите в Брюксел. С тако-
ва „творчество“ ръководещи-
те ЕС чиновници биха разпъна-
ли повторно на кръста и самия 
Исус Христос! Да не говорим за 
безумията в българското зако-
нодателство и правораздаване. 
Част от тях са „местна стока“, 
други са проекция на недомис-
лиците на европейските бюро-
крати, за които узаконяването 
на гей браковете е по-важно от 
осигуряването на хляба, живо-
та и здравето на обикновените 
граждани. Подозирам, че ата-
ките им срещу Румъния са били 
мотивирани и от решението на 

тамошните власти да проведат 
референдум срещу гей брако-
вете. Макар допитването да се 
провали заради ниската актив-
ност, подобни „престъпления“ 
не се прощават от страна на 
Брюксел.

България, след близо 30 
години

„преход към демокрация и 
нова законност“, се оказа, като 
в небрано лозе: в НПК не се тре-
тира като престъпление произ-
водството на нелегални цига-
ри! Престъпление било само 
продажбата им! И никой не си 
задава въпроса как тогава се е 
водила „успешната“ борба на 
ГЕРБ срещу цигарената кон-
трабанда, с която се хвали Бо-
рисов? Вярно е, че поговорка-
та „По-добре лош закон, но за-
кон, отколкото беззаконие“ 
не се е родила у нас. Но също 
така е вярно и това, че българи-
те страдат и от калпавите зако-
ни, писани на коляно, приема-
ни напук, преправяни десетки 
пъти и в крайна сметка, прие-

мани „за сведение“. Прехвале-
ният румънски модел на борба 
с корупцията с право не влезе 
в употреба у нас, но и никакъв 
напредък в борбата с престъп-
ността не се забеляза. Обикно-
вените хора в села, махали и 
градове страдат от „битовата 
престъпност“, а все така няма 
полиция, прокуратура и съд, 
които да залавят, обвиняват и 
вкарват в затвора обирджии-
те, изнасилвачите и убийци-
те на беззащитни деца, жени 

и старци. По пътищата бушу-
ва необявена война и за разли-
ка от „оптимистичните“ от-
чети на МВР, според европей-
ската статистика България е на 
второ място, след Румъния,  по 
броя на жертвите на пътни ин-
циденти. От румънския модел 
на прокуратура се опазихме, 
но по всички негативни класа-
ции ни спрягат заедно с Румъ-
ния. Убийството на русенската 
журналистка Виктория Мари-
нова обаче ни направи светов-

но известни, засенчвайки всич-
ки прегрешения на властите в 
Букурещ. Именно този между-
народен отзвук принуди пре-
миера Борисов, министъра на 
вътрешните работи Маринов 
и главния прокурор Цацаров 
лично да поемат разследването 
под контрол, като последните 
двама се отропаха на местоп-
рестъплението край Дунава. На 
първо време разследващите за-
почнаха с проучване на алиби-
та на един румънски скитник 

от украински произход, а на 10 
октомври медиите известиха, 
че в германския град Щаде, на 
60 км. от Хамбург, е бил задър-
жан вероятният убиец на Ве-
роника Маринова. Това е роде-
ният през 1997 г. в Русе ром Се-
верин Надеждов Красимиров. 
Ама и име са му избрали! От те-
левизионните кадри, излъчени 
от махалата, в която той е жи-
веел в Русе, преди да избяга в 
Германия, разбрахме че е ром. 
Никоя медия обаче не изтък-
на този факт, очевидно за да 
не се предизвика етническо на-
прежение. А самите роми, ко-
ито пристъпват към граждан-
ско неподчинение винаги, ко-
гато загине някое ромско дете, 
мълчат по случая с Вероника, 
или дават ласкави отзиви за за-
ловения в Германия възможен 
изнасилвач и убиец. Добре, че 
този път властите не нарочи-
ха за убиец някой клошар, или 
пациент в психиатрична кли-
ника. Който, изпадайки в нерв-
на криза, да сложи край на жи-
вота си, докато е в следствения 
арест..Понеже затворът, особе-
но доживотният, е по-лош и от 
смъртта.

Върховенството на 
закона, 

след като има такъв между-

народен отзвук, може и да въз-
тържествува, но убитата едва 
30-годишна Виктория няма да 
отгледа детето си. Прокълната 
ще да е такава „правова държа-
ва“, в която по улиците свобод-
но се разхождат криминални с 
по няколко присъди, освобо-
дени от някой милозлив съдия 
„за добро поведение“. Тях обик-
новено ги залавят отново в 
чужбина, както стана с Митьо 
Очите. Все още ли има наивни-
ци, които вярват, че у нас има 
върховенство на закона? И, че 
затворът превръща рецидиви-
стите в хора? Ех, това ще ви го-
вори някой адвокат, който ще 
си попълни банковата сметка, 
защитавайки отявлени извер-
ги. Докато близките на техните 
жертви си изплакват очите от 
непрежалима болка и безсилие. 
Накрая блатото ще се успокои 
и темата ще престане да бъде 
актуална. До следващото убий-
ство, до следващата черна за-
брадка. 

В
прочем, броят на заги-
налите при катастро-
фата в Своге нарасна на 
20 души. Мир на праха 

им! Дано се окаже вярна пого-
ворката, че живите затварят 
очите на мъртвите, а мъртвите 
отварят очите на живите.

От стр. 1

К
аква е тази паразитна линия на еволюци-
ята на човешкия вид , този механизъм на 
опростяване на конструктивните връз-
ки, на разума, възгледите и психофизи-

ологичната конструкция на живота ? Но, докато 
столичните журналисти събират в своите студия за благо-
прилични обсъждания и шумни ток-шоута едни и същи 
„титани” на мисълта, нищо добро не може да се очаква. 
Интелектуалната „обратна еволюция” е пред нас : все по-
вече хора вярват, че Слънцето се движи около Земята, 
а Теорията на Дарвин е зловредна измислица на све-
товната конспирация, вярват в таласъми, Рамбо, Пла-
на „Дълес” и космичските гости. На повечото канали на 
телевизията господстват лица с нетрадиционна сексу-
ална ориентираност, бандити с прякори, тяхните лю-
бовници наред с глутница екстрасенси, феномени, 
„доказани” ясновидци, шамани и многобройни „екс-
перти по непознаваемото” – жени и мъже с неопрятен 
вид и с болнав блясък в очите.

Къде са българите?
Българите са в помийна яма, народното съзна-

ние е извратено, възникналите социални групи го-
ворят на различни езици и имат противоположни 
понятийни приоритети. Вместо народ е налице ко-
лониален субстрат, който е лесен за експлоатация. 
На обществото е неизгодно да се лекуват децата и въз-
растните хора, тъй като не са източник за генерира-
не на добавена стойност. Загубено е цялото поколе-
ние на прехода - те не четат, не се интересуват от по-
литика, безразлични са към миналото и песимисти 
за бъдещето, егоисти са, най-много от всичко оби-
чат парите, бракът за тях е булчинска рокля, духо-
вността - слушалки в ушите. От една страна липсва 
елементарна социална солидарност, от друга – ново 
мракобесие, тежки форми на фобия спрямо всичко 
и всички, неосвоен и непреведен на нов език исто-
рически опит. Всичко това е много интересно от фи-
лологична гледна точка, като антропологично пре-
дизвикателство, но е трагично на равнището на еже-
дневния бит. Може да си спомним думите на Кузма 
Прутков : „ Много неща са ни неразбираеми не защото 
нашите понятия са слаби, а защото тези неща не вли-
зат в кръга на нашите понятия”.

В последните пет-шест години се наблюдава уди-
вителен феномен – в политическото и медийното 

пространство упорито се налагат жени с англосаксон-
ска антропология. Това ясно личи от удължените 
и стеснени лица, които излъчват нещо познато от 
фермерската фауна. Спомнете си лицата на Бойко-
вите любимки, както и от кабинета на Орешарски. 
Не че има нещо странно. И без него в българския бит – 
от езика до честването на рожденните дни – се на-

сажда англосаксонския пример за подражание (по 
националните радия вече се говори и рецитира на ан-
глийски). Това става толкова натрапчиво, че надмина-
ва менталната агресия от турското робство. 

Приближаващата катастрофа
И е по-опасно от нея, защото въздейства върху на-

чина на мислене и възприемане на заобикалящия 
ни свят. Впрочем, наблюдаването не е даже доктрина, 
а завършено религиозно учение, според което от брау-
новската суета на личните въжделения, придпочи-
тания и намерения се ражда изобилието-рай. При-
ближаващата се катастрофа и възможния глобален 
край са закономерно следствие от подобна религия 
на хаоса и на скотските мотивации.  Главно-
то престъпление на капитализма не е в социалната 
несправедливост, в нечовешката експлоатация и в 
ужасяващата бедност. То е много, много по-страш-
но и жестоко : капитализмът отне човешкото в чо-
века.

Практически всеки ден събитията в света ни под-
насят нови и нови жизненоопасни проблеми и ни ка-
рат да се гърчим за тяхното смилане и преглъщане. 
Нашето лично и обществено проблемно поле се разши-
рява неимоверно и излиза извън възможностите за 
осмисляне. И тогава ни налагат съвременния бренд : 
„Забавлявай се, забавлявай се !”, който превръща цяла-
та планета в малоумници, ревящи и блъскащи се в 
глобалната забавачница. Някои български журнали-
сти ги наричат „сополи” и ги пращат да се изразяват „в 
рамките на дивашкото общуване в Мрежата – само 
там и никъде другаде”. И, когато космическото блъфи-

ране стане всекидневна практика за всички „играчи” 
на световната сцена, милиони и милиарди нищо не-
разбиращи хора ще бъдат хвърлени в гигантските 
спецоперации на Глобалния проект, където господ-
стват извратени понятия и неразрешими противо-
речия - човечеството ще премине в мрачната зона 
на варварски фантазии и нощни кошмари. От тази 

„каша на злото” се ражда чудо-
вище, което на съвременен нау-
чен език се нарича биовласт. 
По нейните закони осъзнават 
своите структури транснацио-
налните властови субекти, по съ-
щите закони възникват особени 
биополитически механизми с 
много финна настройка и с мно-

жество преференции, които създават парадигмата 
на Новия световен ред. Същността на тази парадиг-
ма, отнесена към човешкия индивид, е неговата диссо-
люция (разлагане), т.е. крайна деградация от гледна 
точка на Традицията, която финишира с отстраня-
ването на раждаемостта като такава.

Пътят на спасението
Противопоставянето на такава мрачна и отчай-

ваща картина на бъдещето е трудно, изпълнено с 
мъки и жертви и започва с преминаването от оце-
ляване към осмисляне на реалността. Всеки жив ор-
гавнизъм, за да оцелее трябва да работи в три ре-
жима :

Да реагира на настоящето – това е непосредстве-
но мислене.

Да планира утрешния ден – това е тактическо 
мислене.

Да мисли за бъдещето – това е стратегическо ми-
слене.

В
ъв всяка хармонична държава има групи хора, 
притежаващи различни равнища на мисле-
не : непосредствените въпроси се решават 
от търговците или от кметовете ; тактиче-

ските въпроси се предоставят на политиците и на 
висшите държавници ; стратегическите въпроси се 
оставят за философите (учените) или на представи-
телите на религиите. Като цяло народът (общество-
то) трябва да осмисля в единство и трите режима. За 
реализация са нужни : иманентни способности и на-
трупани знания и опит, интелектуално безстрашие 
и физическа храброст за действие.

Тодор Коруев

Това е рана, която все 
не зараства – ту се за-
тваря, ту пак започва 
да кърви – проблемите 

около българите мохамедани. 
Не зараства и кърви, защото 
има сили, които никак, ама ни-
как, не искат тя да се затвори, 
напротив ще им се все да кър-
ви, да гнои и никога да не зара-
сне. И още повече – не искат да 
се забрави. Първом сред тия, 
които подхранват тая рана, са 
политиците, които си играят с 
това бедно и изстрадало пла-
нинско население. Играят си не 
от вчера. Заради тесни партийни 
интереси и предизборни борич-
кания, заради някакви идеологи-
чески калъпи, заради временни 
външнополитически ползи. 
Христоматиен пример от 

историята:
за да спечели изборите 

през 1914 г. Васил Радославов 
върна към исляма покръсте-
ните българи мохамедани от 
Западна Тракия. И сделката с 
турските имена докара погро-
маджиите на власт. Николай 
Хайтов нарече „разкръстява-
нето“ на Родопите най-голя-
мата политическа грешка в 
българската история след по-
дялбата на Българското цар-
ство между Иван Шишман и 
Иван Страцимир. Историкът 
Стайко Трифонов писа: „По-

ставено е началото на една 
опасна спирала. Периодично се 
сменят турско-арабските име-
на на българите мохамедани 
с български. След това отново 
се връщат турските имена и 
така до наши дни“.

След 9 септември 1944 г. 
новата власт от политиче-
ско късогледство и криво-
разбран интернационали-
зъм не само направи крачка 
назад – принуждавайки въз-
родените „помаци“ (поставям 
тази дума в кавички, защото 
тя е омразна за днешните по-
томци на някога ислямизи-
рани българи) да се „обезбъл-
гарят“, но извърши престъ-
пление, като обяви Дружба 
„Родина“ за фашистка и под-
ложи на гонения и преслед-
вания дейците на това въз-
родително движение, родило 
се сред самите българи моха-
медани – без натиск и прину-
да. И това добро дело „на ползу 
роду“ не остана ненаказано. 
През 1974 – 1976 г. бе извърше-
но масово побългаряване на 
турско-арабските имена сред 
българите мохамедани. Вяр-
но имаше и неразбиране и от-
пор от заблудени и фанатизи-
рани елементи, поощрявани от 

имами и туркофили, имаше 
и „милиционерска намеса“, но 
мнозинството българи моха-
медани приеха с облекчение и 
като избавление български-
те си имена. И бързо забрави-
ха турските. Обаче живковият 
„възродителен процес“ от 1984 

г. сред турскоезичното населе-
ние отново обърна колата, за 
да се говори днес, че ако има 
нещо общо между помаците 
и турците, то е „вярата“, но и 
„възродителният процес“. 

Удари часът на демокра-
цията и от Народното събра-
ние чухме един възторжен 
глас с тон на избавител: „Връ-
щаме ви имената!“. Какво вър-
наха: без -ов, -ев, -ова, -ева във 

фамилиите, както беше преди. 
А някои българи мохамедани 
се сдобиха за първи път с тур-
ско-арабски имена, тъй като 
носеха българско име още от 
рождението си. 

От притискане до стена-
та и разправа със сила до ко-

кетиране и притворна ласка 
– в такава широка амплиту-
да се движи отношението на 
българските управници към 
българите мохамедани през 
десетилетията. 

Сега отродителният про-
цес сред българите мохаме-
дани е съпроводен от фал-
шифициране на истината – 
и в исторически план (нямало 
насилствено помохамеданчва-

не в Родопите), и в нашето съв-
ремие (българите, изповядва-
щи исляма, били отделен – „по-
машки“ – етнос, нямащ нищо 
общо с българите, има теории 
за произхода, които ги обявя-
ват за  „родопски турци“, за „ку-
мански турци“, за ...

Истината за произхода 
на българите мохамеда-

ин е открита пред нас като 
разтворена книга, като ясно 
слънце е, но все ще се намери 
някой, който да я засенчва, 
да я помрачава, та ако може 
дори да отнеме светлината. 
Ще познаете истината и исти-
ната ще ви направи свободни, 
четем в Евангелието на Йоан. 
Тия, които изопачават истина-
та, отричат я, фалшифицират 
я, спекулират с нея, доукрася-
ват я с измислици, крадат исто-
рията и я препрочитат свойски, 
не са свободни. Те играят по 
чужда свирка, трансмисии са 
на чужда воля, целуват чуж-
ди кунки. И се превръщат в 
отродители, в проводници на 
антибългарското, в хулите-
ли на националната ни иден-
тичност, дори в оплаквачки 
по Османската империя. 

На стр. 4

Творческо обединение “Зора” ор-
ганизира среща на ценителите на 
честното и правдиво слово в град Оле-
вен, с известния журналист и публи-
цист Тодор Коруев, повествовател на 
родния живот и защитник на всичко 
българско и родно “От Дунав до Егея 
бял и от Апбанската пустиня, до чер-
номорските води”.

Срещата ще се проведе на 24 ок-
томври тази година (сряда) от 16:30 
часа в Художествената галерия “Даре-
ние Светлин Русев”.

смоКиновият Лист на КРивоРаЗбРаната демоКРаЦия 

от оЦеЛяване 
Към осмисЛяне

Рана, Която оЩе КъРви...

... До следващото убийство, 
до следващата черна забрадка. 
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От стр. 3

К
ои са силите, които ро-
вят с мръсни пръсти в 
кървящата рана, за ко-
ято говорим... 

Движението за права и 
свободи като откровена ет-
норелигиозна (ще добавя – 
и противоконституционна) 
партия се възползва от рели-
гиозните чувства на бълга-
рите мохамедани и се опитва 
да изгради у тях турско само-
съзнание. И не скрива намере-
нието си да създаде единна ет-
номюсюлманска общност чрез 
привличането на българите мо-
хамедани. За жалост, има и ре-
зултати: в едно от преброява-
нията в селата от поречието на 
река Места 28 хиляди българи 
с мохамеданска вяра се писа-
ха турци. Откъде се пръкна-
ха турци в Якоруда, след като 
до 1989 г. там нямаше нито 
един? 

Да припомням ли реакци-
ята на ДПС по предложение-
то освободителят на Кърджа-
ли ген. Васил Делов да бъде 
удостоен посмъртно за поче-
тен гражданин на града? Как 
да загърбим и хулните думи 
на Ахмед Доган и на Лютви 
Местан за Балканската вой-
на, с които те отрекоха осво-
бодителния характер. 

ДОСТ не пада по-долу от 
ДПС, 

не може да скрие топлата 
си връзка с Турция. Няколко-
то опита да се създаде помаш-
ка партия не успяха, но това 
само увеличи апетита на ДПС 
и ДОСТ да се разпореждат гос-
подарски в районите с бълга-
ри мохамедани, както и усърд-
но да работят за ислямизи-
рането и турцизирането им. 
Родопа планина се превърна в 
разграден двор, в който ше-
тат чалмалии, воини на исляма 
– фундаменталисти, те носят 
в поясите си не само корани, 
те са въоръжени и с „науч-
на“ книжнина, която трябва 
да набие в главите ни, че на-
родността не струва пукнат 
грош, „правата вяра“ е коя-
то омесва в едно тесто всич-
ки човеци, вярващи в Аллаха 
от Турция и Босна, че чак до 
Китай. В джамиите се раздава 
откровено антибългарска ли-
тература. Според една справ-
ка на Евростат България е на 
трето място след Германия и 
Франция по брой на джами-
ите! Неслучайно най-страхо-
витите джамии в новото време 
бяха издигнати в селища, в ко-
ито има българи мохамедани – 
с. Чепинци, Мадан, Рудозем, 
с. Търън и др., все храмове с 
космически размери. На вся-
ка керемида... джамия – гор-
чиво се шегува колегата Борис 
Данков. Сега в Кърджали вече 
пробиват облаците минарета-
та на нова джамия, нещо се по-
забави строителството, но се 
намериха пари – казват че са 

от изселниците в Бурса, но 
знае ли човек. Проектът е из-
работен в Турция и подарен на 
джамийското настоятелство. 
Това е мегаджамия – с площ 
от 1400 кв. м, ще побира 1500 
богомолци. Построена е нави-
сочко – в кв. Прилепци на дес-
тия бряг на Арда и ще се виж-
да отдалеч, та да се превърне в 
акцент на града, ако не и в сим-
вол някой ден.  „Аллах е велик“ 
ще се чува в цялата долина. 
Тогаз черквите в Гледка и в 
Кърджали съвсем ще се сни-
шат и ще потънат вдън земя. 
И пред очите ни, щем не щем, 
ще изкочат познати гледки 

от Македония, където про-
тивопоставянето на храмо-
вете и символите на христи-
янството и мюсюлманството 
е доведено до абсурд, та въ-
просът „Кой кого?“ е с повече 
от ясен отговор.

Помашки език има ли?
Турците са в ръцете на ис-

ляма, сега поискаха да „вър-
жат“ и българите мохамеда-
ни. Да не забравяме и Турция, 
която се опитва майчински, 
нали е ана-ватан, да се грижи за 
мюсюлманите у нас, включи-
телно и за българите мохаме-
дани. Към нескриваната на-
меса във вътрешните ни ра-
боти по време на избори, към 
„благотворителността“ на 
турското религиозно „мега-
министерство“ ДИАНЕТ, към 
спонсорирането на мюсюл-
мански храмове от южната 
ни съседка и от приятелски 
ней ислямски държави, към 
дейността на изселническите 
организации (има и помаш-
ки, и общи) трябва да доба-
вим и голямата наука, коя-
то раждат учени глави в Тур-
ция, за да докажат, че бълга-
рите мохамедани са чисто и 
просто „родопски турци“. Или 
са „кумански турци“ – древно 
тюрско племе, загубило май-
чиния си език, тъй като било 
асимилирано от българите. 
Тиражират се и теории, че по-

маците са изповядвали исляма 
и преди падането на България 
под османско робство. Не само 
в Турция, но и в Гърция науч-
ната мисъл се напъва да из-
кара българите мохамедани 
какви ли не – помаци, тюрки, 
кумани, турци, траки, елини 
– само и само да не признае 
неоспоримото: че те са бълга-
ри и вярата, която изповяд-
ват, не е отнела народността 
им. И езикът им е български, 
а „помашки език“ няма.

Вече два века книжовници 
– народоуци, краеведи, истори-
ци, езиковеди, етнографи, фол-
клористи изследват произхо-

да, миналото и обичаите, пе-
сните и езика на помаците в 
Родопите и Тракия и не един 
и двама от българските писа-
тели се докоснаха до различ-
ни страни от живота на бъл-
гарите с мохамеданска вяра. 
От родопските книжовници 
и днес може да се научи най-
много какво е било и е в душа-
та на българите мохамедани. 
И как различията във вярата 
са използвани от османските 
властници, а и по-сетне на-
шите управници са противо-
поставяли умишлено моха-
медани и християни, но бра-
тя по кръв. Родоповедите пи-
шат за българите мохамедани с 
познаване и с любов. Мнози-
на от българите в другите краи-
ща на страната и днес не са на-
ясно с т.нар. помашки въпрос. 
Безпросветието около тази 
тема е масово. Това обясня-
ва защо понякога с късоглед-
ството си, с безтактността си 
и най-вече с безпросветност-
та си сме бъркали грубо в ду-
шите на своите събратя, с ко-
ито сме сукали от една и съща 
майчина гръд, говорим един 
език, пеем едни песни. Ми-
сля си, че си заслужава да се 
преиздадат някои от книгите 
на родопските книжовници, 
особено на Стою Н. Шишков 
и сбирките с родопски фолк-
лор.

Аз пък продължавам да 
изтъквам 
силите, които поддържат 

кървящата рана, която е 
в центъра на нашия разго-
вор. Може да се види чудно ня-
кому – сред заподозрените е и 
Главното мюфтийство, кое-
то българският бюджет започ-
ва да подхранва наред с Бъл-
гарската православна църк-
ва. Мюфтиите работят срещу 
България. Само едно дока-
зателство. Според Главното 
мюфтийство у нас същест-
вува „помашки етнос“ и „по-
машки език“. Висшите имами 

преди време направиха допит-
ване – анкета сред мюсюлма-
ните в България, която си е 
чиста спекулация да се вну-
шава на изконното българ-
ско население от Родопите, 
че говори някакъв измислен 
„помашки език“, че родопча-
нинът не е българин мохаме-
данин, а нещо друго – напри-
мер „помак“. Във възможните 
отговори на анкетата за ези-
ци не е посочен българският, 
който действително говорят 
потомците на ислямизира-
ните българи, а само „помаш-
ки“ редом с турски, ромски. 
Дори само тази позиция показ-
ва антибългарския характер 
на това уж социологическо 
проучване, в което има про-
вокации: „Каква е причина-
та според Вас, част от мю-
сюлманите да използват 
български имена?“ и „Коя 
страна приемате за Ваше 
отечество: България или 
Турция?“. Мюфтиите май са 
затънали до гуша в антибъл-
гарското блато. Като виждам 
как българските управници се 
загрижиха на ислямското веро-
изповедание, нищо чудно бла-
годарение на бързо пълзяща-
та ислямизация българската 
дъга на исляма да стане ско-
ро факт. Още повече че след 
победата на Ердоган на избо-
рите вече нищо не може да го 

спре в набезите му за възкре-
сяване на османизма на Бал-
каните. 

А в книгите на турските 
професори Илкер Алп и Хюсе-
ин Мемишоглу са събрани на-
куп лъжи и фалшификации. 
И докато Илкер Алп от Одрин-
ския университет ги прикри-
ва зад измислени документи и 
свидетелства за български звер-
ства от 1878 до 1989 г., то Хю-
сеин Мемишоглу от Анкар-
ския университет се прави на 
свидетел на български злоде-
яния над мюсюлманите. Ма-
кар че като „социалистическа 
номенклатура“ се подвизава-

ше като доцент по история на 
БКП в ВМЕИ „В. И. Ленин“ и ав-
тор на книги, венцехвалещи 
участието на турците в анти-
фашистката борба и в стро-
ителството на социализма. 
Правилно Елена Алекова го на-
рекла „носителят на жълтата 
фланелка“  в групата на истори-
ците папараци, един от пишман 
умниците, които използват „по-
машкия синдром“. 

Евгения Иванова, профе-
сорката-политоложка от Нов 
български университет, в със-
тавения от нея сборник „По-
маците: версии за произход и съ-
временна идентичност“ откри-
ва „все по-ясно очертаващите се 
тенденции за изтъкване на соб-
ствено етническо самосъзна-
ние“, сиреч открива „помашки 
етнос“. Еврика! И не отстъп-
ва нито на йота. Още в кни-
гата на преподавателя в Уни-
БИТ Ибрахим Карахасан -Чъ-
нар „Етническите малцинства 
в България“ (ИК ЛИК, 2000 г.)  
помаците са наредени до ар-
менци, армъни, власи, евреи, 
каракачани, роми, руси, та-
тари и турци. Излязоха кни-
ги и на „автори“ като Петър 
Япов, Ефрем Моллов, Мехмед 
Дорсунски, Никола Чуралски, 
Емел Балъкчи, Исмен Редже-
пов – изобилсващи  с лъжи и 
фалшификации за българите 
мохамедани. Срещу това „изо-
билие“ от вредна, отродителна 
литература за съжалание  мал-
цина от българските учени се 
противопоставят.

Тъжно, но и срамно е, 
че има български учени 

като изобретателката на „по-
машкия етнос“ Евгения Ива-
нова, Георги Зеленгора (де-
кларирал своята национална 
идентичност като „османлия“), 
които четат превратно исто-
рията, направо лъжат, съчи-
няват небивалици и правят 
това едва ли заради някаква 
модерност или заради при-
вързаност към „чистата на-
ука“. Те са обсебени от зарази-
телните идеи на неолиберали-
зма и мултикултурализма и 

тази зависимост  се осъществя-
ва с инвестиции.  

Разбира се, либерастващите 
учени, чалга историците и по-
литици са тези, които предиз-
викват от време на време спо-
рове: имало ли е турско роб-
ство, владичество, или е било 
присъствие; имало ли е на-
силствено помохамеданчва-
не, или нашенци са приемали 
правата вяра „доброволно“ и 
заради интерес и привилегии. 
В тези празни дискусии няма 
победител. Те само сеят съмне-
ния у недоверчивия и безпро-
светен народ. 

Ако река, че толкова им е 
шиникът, няма да е вярно, за-
щото дьонметата не винаги 
са будалеви, но като чужди 
слуги са без свян и национал-
на съвест.

Преди време отец Боян Са-
ръев предаде на Държавния 
архив в Кърджали докумен-
ти и снимки за своята мно-
гогодишна дейност на пол-
зу роду. Вижда се колко много 

народ благодарение на него се 
покръства. Отецът сам дости-
га до разбирането, че Аллах не 
е неговият бог, и прави съдбо-
вен избор – за това свое про-
глеждане и освестяване разказ-
ва в книгата си „Гласът на ви-
кащия в пустинята“. Знае се, 
че той отвори очите на много 
българи мохамедани и те при-
еха православната вяра. За 
съжаление, според мен не полу-
чи подкрепата, която заслужа-
ваше святото му дело – от Све-
тия синод, от Пловдивската 
митрополия, от държавата и 
от обществото. Синът на оте-
ца – Явор Саръев, продължава 
пътя на баща си. Той изследва 
българите мохамедани в Гър-
ция и ги защитава от турски-
те и гръцките посегателства. 

В много от родопските се-
лища черквите са занемаре-
ни, няма свещеници, камба-
ната не бие. Ще дам само един 
пример от с. Припек, Джебел-
ска община. Там потомците на 
помохамеданчени българи са с 

български имена, мнозина са 
приели православната вяра, 
но всяка крачка към бълга-
ризиране среща отпор от 
„турската“ власт в Джебел. 
Мечтата да си построят черк-
ва май ще си остане мечта. 

Езикът, който ни прави 
неразделими

Ясно е, че един от пътища-
та за окончателното приобща-
ване на българите мохамеда-
ни е религията – приемане на 
православието, тогава всич-
ки различия изчезват. И не 
само с това. Мнозина от бъл-
гарите мохамедани не са сил-
но религиозни, има и много 
атеисти. Но важни са имената. 
Името да е българско. Защото 
езикът е това, което ни прави 
неразделими и от една народ-
ност. Ще ми се да припомня ду-
мите на Салих ага Сиврията 
от Смилян, българин с моха-
меданска вяра, посрещнал на 
нож ходжите, пратени от Цари-
град, да учат миллета на турски 

език: „Копаранас ще разменя, 
потуреся ще разменя, лю ези-
кът не мога размени, оти ми 
е останал от майка“. Струва 
си да се припомнят тия думи, 
казани преди близо 150 го-
дини не къде да е, а във вла-
денията на падишаха и то от 
влиятелен негов поданик, за-
щото днес в демократична и 
свободна България се допус-
ка обезбългаряване, отродя-
ване, дори направо казано 
турцизиране. „А българите 
мохамедани, изповядващи мю-
сюлманската религия, нико-
га не са се смятали за турци“, 
казва Светослав Духовников, 
и продължава: „А и турците 
никога не са ни признавали за 
такива. За тях ние, българите 
мохамедани, винаги сме били 
„по-други“ – хора от по-долна 
ръка, те никога не са хранили 
доверие към нас. Обидно ни на-
зовават ту „помаци“, ту „ахря-
ни“, т.е „изостанали“. Техните 
представители винаги са били 
наясно, че нашият квас е по-

различен от техния въпреки 
религията. Техните просвет-
ни и умни хора са също наяс-
но с историческата истина 
за произхода ни, защото срещу 
историческите свидетелства 
не може да се върви“. Но ето 
че наши учени продажни-
ци и чужди пишман истори-
ци наемници „вървят“ срещу 
историческата истина. А кой 
ще ги възпре, препъне или 
вразуми? Ако не български-
те учени.

А що се отнася до ис-
ториците, не друг, а 
най-големият бъл-
гарски историк 

акад. Георги Марков бие тре-
вога: „Ако учените мъл-
чат за фалшификациите 
за произхода на българите 
мохамедани, резултатите 
ще са като в Босна – клаха 
се християни и мюсюлмани, 
затова държавата да се на-
меси“. 

Засега държавата мълчи! 
И е тъжно! И страшно!

Единение 
и смяна 
на властта

Уважаема, редакция,

С 
това писмо искам да обърна вниманието ви ма обстоятелството, че и 
други вестници, застъпват вашите с години отстоявани идеи за едине-
ние, за концентрация на националната енергия, в битката срещу разру-
хата и душевното запустение, които слетяха народа ни, в годините на 

т.нар. преход.
Промяната, по-точно необходимостта от промяна, се осъзнава от все повече 

хора. И това е обнадеждаващо. Народът казва, че Господ, когато е решил да затрие 
някого, му взема най-напред ума. Не съм чул и не зная дали се е произнесъл, какви 
са признаците, когато Господ е решил да го поживи, да му даде още един шанс. Но 
дори и да не се е произнесъл, аз като един от народа, поемам върху себе си риска да 
обявя, че надежда има. Не само, защото тя умира последна и не само поради ми-
сълтта, че Господ е българин. Запомнете: Хората прогледнаха! Някои се посъбудиха, 
други направо опипом търсят сопата. Ето, четете!

Вестник „Златна възраст“ от 14 септември 2018г. 
Главния редактор г-н Христо Куфов, пише: „От нас пенсионерите зависи кой 

ще управлява – нека го проумеем“. Посочва, че пенсионерите сме 2,2 млн. изби-
ратели – огромна сила! И допълва:  ако се обединим в едно мощно движение, 
на предстоящите избори, няма кой да ни се опре.

Още по-силен и сигурен ще бъде успеха, ако движението бъде общонационално. 
Без лидерски пазарлъци за постове и привилегии. Заедно възрастни и млади да из-
берем личности, милеещи за България, с които да сменим управлениския, ико-
номическия и социален модел в страната. 

Поколенията, които с труда си от 1950 до1990г., преобразихме България и от из-
останала я превърнахме в съвременна държава, не можем повече да търпим гле-
даме как ни ограбват. Как България се превърна в най-бедната, с най-ниски пен-
сии, с нищожна средна и минимална заплата и как все по-голямото доходно нера-
венство я унищожава.  При това положение не е възможен социален мир. И значи, 
борбата за ново вързраждане и за спасение е повече от необходима

Ако някой еготеист си въобразява, че държавата – това е той, то първото, което 
трябва да проумеем е чл.1(ал.3) от Конституцията: „Никоя част от народа, поли-
тическа партия или друга организация, държавна институция или отделна лич-
ност – не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет“.

В същия брой на в. „Златна възраст“ , г-н Борислав Цеков, подкрепя президен-
та Радев, че самоцелното правене на избори не е решение. „Необходима е смяна на 
системана на управление, установена от неолибералния глобализъм със „свободна-
та“ търговия, която поробва държавите в полза на корпорациите, с ерозията на 
наднационалната държава в полза на безконтролна и безотечна наднационална 
бюрокрация, избрирана от елита, а не от народите... “.

За съжаление пишещите обикновенно спират на този поврат, когато след-
ва да кажат как и с какво да сменим системата, която ни убива? Очаквам този 
въпрос подобаващо да бъде обяснен.

Вестник „Отминаха години“ от 10 септември 2018г публикува отворено писмо 
от група летци, офицери от резерва на ББС до Президента на Р. България, ген. Ру-
мен Радев, с призив : „Спасете България!“. Възмутени са от това, което се върши 
вече 28г в страната. Народът е напълно отчаян от поведението на избранниците в 
парламента и правителството.

Но ето, подготвя се поредното престъпление – даване на концесия на Лети-
ще София – вратата на България към света. Несъмнено, това ще доведе до тлъсти 
комисионни на високо поставени чиновници и ще лиши държавата от значителни 
приходи.

Офицерите настояват за „анализ на успехите и грешките направени преди и след 
1989г „– за пълен преглед на всички приватизационни сделки, за вземане на 
спешни мерки за преодоляване на демографската катастрофа, която ни влачи към 
гибел, за иницииране на референдум по въпросите нетърпящи отлагане; за прием-
наето на важни за страната закони, като:

Закон за медиите, подобен на френския;
Закон за референдумите за пряка демокрация, както е в Швейцария;
Закон за задължителната военна служба;
Вижда се, че летците ни знаят по-добре от законотворците какво трябва да се 

прави в Народното събрание. Честите изменения и допълнения, лобистките закони, 
формализма и бездушието в народните дела, говорят по-убедително и от най-аргу-
ментираната критика, за работата на народните избраници.

От трибуната на Народното събрание чуваме декларации, обвинения, виждаме 
свади и непристойно държане. Рядко се чуват идеи и предложения в интерес на на-
рода и защита интересите на държавата. Шумотевицата само подчертава  профе-
сионалната неспособност да се изпълняват сложните и отговорни задължения,към 
държавата и народа, за които са се клели пред Конституцията т.нар. народни избра-
ници.

По-важното е друго. Днес в България е налице едно премиерско, вместо пар-
ламентарно управление, което по същество променя формата на държавността 
и ерозира сплотеността на народа. Високият рейтинг, уважение, чувството към чо-
вешките неволи и служебното положение на президента Румен Радев, са предпос-
тавка да се зачете волята на народа. При това положение дали ще я бъде България, 
зависи само от нас и от никой друг.

Вестник „Нова Зора“ от 9 октомври 2018г публикува призивът на президента Ру-
мен Радев на българския народ за помирение. „Единението е единственият път 
на нацията“. Публикувана е и програмата на Инициативен комитет за учредяване 
на национално движение “Помирение за възход на България“  с девиза „България за 
всички“.

С години гледаме с надежда към усилията на  „Нова Зора“ , за създаване на Еди-
нен народен фрон. Отколешни са идеите за помирение и единение на българския 
народ и това е единстено възможния спасителен път за изход от разрухата, която 
води до гибелтта на народа и държавата.

О
бръщам се с молба към редакциите на в.“Нова Зора“ , към т.нар пенсионерски 
вестници, като носители на разума и опита, да установяват връзки , като трибу-
ни на доказания патриотизъм, да си подадът ръце, да си сътрудничат коорди-
нирано в  митинги, протести, чествания, статии и др., които ще пропагандират 

и умножат енергията и волята за промяна – съдбовна и неотменима. В единението е си-
лата, дрази приятели. По отделно никой не е успявал да победи колективното зло. Обе-
динявайте енергията на българският народ. Дайте пример за разумност и патриотизъм. 
Примерът винаги вдъхновява и младите ще Ви последват.

Ангел Телбизов 
София

Рана, Която оЩе КъРви...
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Слово на проф. д-р Ангел Димов

Уважаеми гости и колеги,
Другарки и другари, 

Днес ние ще обсъждаме русофобството т.е. про-
явите на омраза и неприязън към Русия и 
русите. Тази тема е важна за повечето бъл-
гари, защото русофобството лежи в основа-

та на антируската политика, която е пагубна за бъл-
гарската нация и държава. Русофобството е елемент 
и на неоколонизаторската евроатлантическа по-
литика, която се налага от представители на класа-
та на американските финансови капиталисти. Както 
показва животът, тази политика, включително веро-
ломното вкарване на България в междудържавния 
военно-политически алианс НАТО е много вредна за 
мнозинството от българския народ.  Чрез нея се из-
вършва геноцид и ликвидация на българската нация. 
Това е доказано в моя доклад, озаглавен „Защо тряб-
ва да се борим с русофобството? Този  доклад  се 
състои от пет точки с общ обем двадесет страници и е 
подготвен за печат, но днес аз само ще маркирам ня-
кои от основните тези, за да могат повече колеги да 
говорят по темата. 

В него научно е обоснована  тезата, че понастоя-
щем у нас борбата с русофобството трябва да се води 
за запазване на чезнещата българска нация. При-
ведени са много факти и данни, които показват, че 
русофобството е първопричината за преживявана-
та след 1997 г. в България трета национална ката-
строфа. Нейните ярки проявления са: изкупените от 
чужденци милиони декари от земеделската земя 
на България, предимно  граждани на Републи-
ка Турция и на държавата Израел;  чуждестранна 
собственост са вече почти всички български бан-
ки, предприятия, застрахователни и електрора-
зпределителни дружества (дори и киноцентър „Бо-
яна“); чуждестранни владения са (под формата на 
концесия) и подземните богатства на нашата род-
на земя – златни находища, водни и други ресур-
си; геноцидно-изтребителния модел на колониал-
ното владичество, сведе населението на България 
от 9 на по-малко от 7 млн. души. Обезлюдяването на 
българските села и градчета е най-яркаочевидност и 
вече никои не оспорва демографската катастрофа на 
българския етнос. 

Третата национална катастрофа настъпи през 
1997 г., когато по външни предписания, бе осъ-
ществен пилотния проект на т.нар. цветни рево-
люции. По същество това бе държавен преврат, 

който откри пътя за 
пълна неоколонизация 
на българската държа-
ва. Важен момент в осъ-
ществяването на този 
държавен преврат бе на-
ложеното повишаване на 
основния лихвен про-

цент, който надмина безумните 360%! Поддържането 
на продължително безвластие и предизвикването на 
шокова инфлация (някои я отъждествяват с хипе-
ринфлацията, която  е друго монетарно явление), до-
пълниха платените и организирани протести, ко-
ито имаха задача да създадат неоходимия „демо-
кратичен“ фон за прикритие на истинската същ-
ност и цел на този преврат, определян от средствата 
за информация, като т.нар. народно въстание. През 
лятото на 1997 г.  у нас бе въведен колониален валу-
тен борд (паричен съвет), при чийто режим бе отне-
то исконното право на Българската народна  банка 
(БНБ) да инвестира и кредитира и с това да допри-
нася за осъществяване на правителствената иконо-
мическа политика. Започната бе приватизацията на 
държавните банки, на стотиците големи и предпри-

ятия,  които  бяха 
изкупени на безце-
ница, от чужденци, 
понякога на цена 
за 1 долар.  Драсти-
чен и незабравим е 
примера с азотно-
торовия комбинат 
„Химко“ гр. Враца.   

В моя доклад е 
обосновано гледи-
щето, че русофоб-
ството се използва, 
като преграден 
оган за осъщест-
вяване на пълната 
изолация Бълга-
рия от братска Ру-
сия.  Русофобията е 
платеното оръжие, 
с което се решават многопосочни задачи. Резонансът 
от нея, в България и отзукът й в Русия, пораждат стра-
ха и очуждението у нас, но раждат и недоумението в 
руското общество, от една с нищо незаслужена и 
непредизвикана неблагодарност, дори в измере-
нията на създадения от историята цивилизаци-

онен съюз, меж-
ду руси и бълга-
ри. Това води до 
драстично вло-
шаване на между-
държавните отно-
шения и пораж-
да съответната 
реакция от руска 
страна. Резулта-
тът е нерадостен. 
Участието на Бъл-
гария в икономи-
ческите санкции 
срещу Русия пре-
допределя огра-
ничаване достъ-
па на българските 
производители до 
огромните руски 
пазари и способ-
ства за съсипва-

нето на нашето национално производство. 
Русофилията, навсякъде където и да се появи, 

зад нея непременно застават могъщи финансо-
ви донори, които имат чуждестранно базиране. В 
България този процес не прави изключение. Още 
повече, че Русофобията е неприсъща на огромна 
част от българският народ и ако я има тя е изява 
на нищожен сегмен от целокупното българско 
население. Поради тази причина, в България се 
изливат неимоверно повече финасови средства, за 
да постигнат нищожни резултати. Русофобството 
способства за предотвратяване строителството 
на важни геостратегически обекти на българ-
ска територия. Русофоби и евроатлантици бяха в 
центъра на уличните и медийните кампании  сре-
щу изграждането на народополезните с руско учас-
тие обекти, като газопровода „Южен поток“, АЕЦ 
„Белене“ и петролопровода Бургас-Александрупо-
лис. С финансиране отвън, те предприемат силови 
акции за сваляне на всяко българско правителство, 
което се опита да осигури сътрудничество в една 
или друга сфера на целокупният живот на Бълга-
рия и Русия. Така бе свален оглавявания от доц. д-р 
Пламен Орешарски правителствен кабинет, който 

съдействаше за изграждане на газопровода „Южен  
поток“.  

В моя даклад са очертани перспективните насо-
ки на борбата с русофобството. Предложено е да бъде 
създадена организация, наречена:  Българи за ико-
номически съюз и единство с Русия (БИСЕР). Чле-
новете на тази организация би трябвало с научни ар-
гументи и честни политически средства да разобли-
чават финансираните от Америка русофоби, кои-
то имат постоянен достъп до неоколонизираните 
национални медии и денонощно насъскват бъл-
гарите срещу Русия и братята руси. Членовете  на 
БИСЕР би следвало да се борят за възраждане на бъл-
гаро-руското икономическо, военно и културно съ-
трудничество. Те биха могли да въстават срещу оне-
зи чуждестранни и местни лица, които не позволяват 
на българска земя да бъдат изграждани обекти, въз-
раждащи междудържавното икономическо сътруд-
ничество и традиционното братство и приятелство 
между руси и българи.

С 
това, като ви благодаря за вниманието, пре-
доставям ръководството на първата част на 
конференцията,  на многоуважавания доц. 
д.р Жан Виденов, министър- председател на 

Република България, в едни драматични и съдбовни 
години, в които избуя русофобията и Отечеството ни 
днес е осъдено на разруха. 

Жан имаш думата! 

Н
а 11 октомври (чет-
въртък) в Руския 
културно-информа-
ционен център, на 

ул. Шипка №37, в София, се съ-
браха цяла плеяда учени, ана-
лизатори, философи, юристи 
и политолози, за да разискват 
в нарочна национална научна 
конференция русофобството, 
неговите причини, етапи, фор-
ми и институции, превърнато 
днес във феноменален руди-
мент в живота, не само на бъл-
гарското общество.  

Докладите на участниците 
разкриваха същността, зада-
чите и функциите на русофо-
бията, като явление, икономи-
ческите, правните, геокултур-
ните и геополитически аспекти 
на нейните измерения, както 
и русофобията в България, ко-
рените, формите и способите 
на нейното отглеждане, докол-
кото в българската народност-
на нива, тя винаги е била екзо-
тичен плевел, но за която в по-
следно време се хвърлят огро-
мни „агротехнически“ усилия 
за нейното оцеляване и разра-
стване. 

Конференцията бе откри-
та от проф.д-р на ик.н. Ангел 
Димов. (Кратко резюмене на 
неговият обширен доклад по-
местваме отделно). 

Ръководител, на първи-
ят панел, бе доц. д-р Жан Ви-
денов, министър-председа-

тел на Р.България, в периода 
1995-1997г, който след кратко 
встъпление в темата, даде дума 
на първия докладчик – член 
кор. проф. д-р Васил Про-
данов. Той прочете резюме 
на своето изследване на тема 
„Опит за теория на русофоб-
ството“. В него проф. Прода-
нов посочва цивилизационни-
те характеристики на диспо-
зицията „русофили – русофо-
би“. Той потърси етнофобията, 
като фактор в социално-кла-
совите характеристики на вся-
ка фобия и филия, съзрявали 
в условията на робовладелче-
ския или колониалния капита-
лизъм. Изключително интерес-
ния доклад на проф. д-р Васил 
Проданов, разглежда и Бал-
каните, като територия на на-
растващата конфликност в ге-
ополитическата битка на аме-
риканофобията срещу амери-
канофилията.

Доц. д-р Валентин Вацев, 
бе озаглавил своя доклад „Ру-
софобството, като антропо-
логична катастрофа“. В него 
той изтъкна, че „Русофобията 
е секулализиран образ на врага 
на човешкия род“ и очерта па-
раметрите на въпроса „Как-
во не е русофобията“. Доц. Ва-
цев подчерта, че русофобия-
та е един от трите стълба на 
разгарящата се студена вой-
на. Първият, от които, са т.нар. 
санкции, а вторият е тоталното 

сатанизиране на противника. 
„Всичко онова, което може да 
се прости на Запада, подчер-
та д-р Вацев, е задължително 
непростимо за Русия, за русна-
ците, като народ, като предста-
вители на отделна цивилиза-
ция и като религиозен фактор. 
От времето на родоначалника 
на русофобията абат Кюстен, 
през Адолф Хитлер, до най-
ярките днешни нейни носи-
тели и  проявления. 

Член кор. проф. д-р Иван 
Ангелов, говори за цивилиза-
ционния избор на България и 
икономическите отношения с 

Русия. Някои от застъпените 
тези на учения, станаха обект 
на дискусия и критика в опре-
деленото от модератора, Жан 
Виденов време за тази цел.

Последваха задълбочени в 
темата, резюмета на докладите 
на такива автори, като: Миро-
слав Попов, проф. Бончо Асе-
нов, Максим Мизов, Петя Па-
чкова, Борислав Градинаров, 
професорите Дончо Конак-
чиев, Станислав Станилов и 
Димитър Цацов, Тодор Ни-
ков, Вихра Павлова и други 
участници във  втория панел на 
конференцията. Вестник „Нова 

Зора“ се надява да предостави 
на своите читатели, някои от 
най-интересните доклади.

Н
аучната конферен-
цията за русофобия-
та, като феномен об-
ществения живот, не 

само на България, бе проведена 
с важната подкрепа на „Россъ-
трудничество“ и бе уважена с 
присъствието на предствите-
лите от посолството на Русия, в 
България г-жа Елена Приход-
ко и г-н Олег Акимкин, както 
и от г-н Павел Журавльов, ди-
ректор на РКИЦ.

Русофобията – Рудимент и феномен 

ЗаЩо тРябва да се боРим с Русофобството?

в живота на съвРемието
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Н
аскоро  едно от поредните предавания на Бъл-
гарската национална телевизия в поредицата 
„БГ България бе посветено на 100-годишни-
ната от възшествието на цар Борис ІІІ на бъл-

гарския престол. Никой от участниците в предаването, 
обаче, не повдигна въпроса: законен ли е бил  изборът  
на новия български владетел или не. Никой не обър-
на внимание  на  повеленията на Търновската кон-
ституция, приета от Учредителното събрание в Тър-
ново през 1879 г., в която, в специален член урежда 
начинът, по който следва да се извършва промяна-
та на българския престол.  В основния закон са отбе-
лязани ясно и категорично две изисквания първо: она-
следяването на престола да върви  по мъжка линия; и 
второ: изборът на новия владетел да стане от Велико 
народно събрание, пред което последният да поло-
жи предвидената в случая клетва.  По първиятпункт 
новият български цар Борис III отговаря на условието 
тъй като той е син на стария Кобург – цар Фердинанд 
Сакс Кобург Гота.

Но второто изискване е погазено под предлог, че 
обстановката по онова време не позволявала свик-
ването на Велико народно събрание и поради тази 
причина новият български монарх е трябвало да  
стори това пред действащото по онова време ХVІІ 
Обикновено народно събрание. Полагането на цар-
ската клетва е отложено за по-късно, когато обстанов-
ката в страната се успокои.

Цар Борис ІІІ стоя начело на българския престол 
цели  25 години – достатъчно дълго време, за да изпъл-
ни това свое конституционно задължение.  Той обаче 
не го стори през всички години на своето царува-
не и никой в страната не му потърси отговорност 
за това. 

Участващите в предаването на БНТ, 
също отминаха този факт  с мълчание. 
Защо ли? Вместо това те с голямао не-
търпение се нахвърлиха срещу българ-
ските войници, които след пробива на 
съглашенските сили при Добро поле, в 
средата на септември 1918 г., обърнаха 
своите щикове и тръгнаха назад, за да 
дойдат в столицата и сами да се разпра-
вят с тези, които изправиха България 
пред новата  национална катастрофа. 
Участващите в предаването  ги обяви-
ха за напълно безотговорни „метежни-
ци“, защото, видите ли, те били нанесли 
удар върху българската държавност. 
Отправиха най-остри обвинения сре-
щу тези, които бяха участвали в три по-
редни войни (Балканската 1912-1913, 
Междусъюзническата 1913 и Първа-
та световна война 1915-1918 г.) срещу 
тези, които не само бяха  излагали гър-
дите си на противниковите куршуми, в 
продължение на 6 години, но и бяха из-
търпели най-невероятните лишения от 
храна и облекло, особено в последната 
от трите войни. 

Така вината за сполетелите нещас-
тия от болната глава се стовари върху здравата.  От-
минат бе фактът, че ако има някой виновен за послед-
валата нова национална катастрофа ,  това не 
бяха в никакъв случай въстаналите през септември 
български войници, а онези, които против волята 
на българския народ въвлякоха страната ни в Пър-
вата световна война. Най-ярък израз за народното 
недоволство станаха избухналите редица войнишки 
бунтове в различните войскови части. При все това 
от октомври до края на декември 1915 г. българската 
армия преодоля лошите метеорологични условия и 
силно пресечения терен в Сърбия и изтласкаха  сръб-
ските войски от всички територии, за които се знае, че 
мнозинството от живеещото в тях население до нача-
лото на ХХ в. е било българско.  С тази своя жертво-
готовност те изпълниха по най-достоен начин своя 
войнишки дълг пред олтара на Отечеството.  За тях 
по-нататъшното участие на България във войната 
нямаше повече смисъл, защото поставената цел бе 
постигната.

От началото на 1916 г. войната не само, че не се пре-
крати, но и още повече се разрасна. Последва намесата 

на нови държави, сред 
които и Съединените 
американски щати, 
поради което от евро-
пейска, тя се превърна 
в световна. 

Монархът и уп-
равляващите тогава 
правителства обаче  
останаха глухи и се на-
правиха, че не виждат 
какво става на бойни-
те полета и продъл-
жиха да гледат безу-

частно към обилно проливаната българска  кръв., този 
път не за интересите на България, а за интересите 
на други две сили – Австро-Унгария и Германия.

От участниците в това телевизионно предаване по 
БНТ бе отминат факта, че избухналото през септември 
1918 г. въстание  не бе случаен акт. То бе по-скоро из-
раз на накипелия войнишки гняв спрямо престъпното 
поведение на управляващите в София. Месеци наред 
през лятото на 1918 г. български  войници заявяваха 
открито, че ще останат на своите места   до 15 септем-
ври 1918 г., след което ще напуснат фронта. Чак кога-

то в столицата достигна известието, че на 25 септември 
е разбита Главната квартира на Действащата армия 
и че от този момент България няма своя армия, то-
гавашното правителство на Ал. Малинов изпадна в 
ужас пред надвисналата над страната опасност. Ко-
лебливият и муден иначе по природа министър-пред-
седател, изведнъж се раздвижи и по негово настояване 
Министерският съвет взе решение за незабавно изпра-
щане на българска делегация за сключване на прими-
рие със съглашенците в Солун. Изненадващото в слу-
чая е, че това решение е взето против волята на цар 
Фердинанд, нещо нечувано в 30-годишната история 
на неговото царуване в България.  Разбира се, старият 
Кобург реагира твърде остро на постъпката на пра-
вителството и на свой ред също се реши на крайни 
действия – да извърши държавен преврат против ка-
бинета. За целта  незабавно потърси подкрепа от стра-
на на виерни  български генерали в лицето на Михаил 
Савов и други, но уви - времето, с което разполагаше 

Фердинанд бе твърде късо и не му позволи  да изпъл-
ни пъкленото си намерение, защото след подобен акт, 
нищо чудно ако Съглашението, за да угоди на сърби и 
гърци, отстранили завинаги България от политическа-
та карта на Европа и Света. 

Вместо това  монархът трябваше да се подчини 
на искането на правителството да пусне от затво-
ра  двама от своите най-големи политически проти-
вници  -  Александър Стамболийски и д-р Райко 
Даскалов, които заедно с лица от други политиче-
ски формации да бъдат изпратени при настъпващи-
те към столицата войници и да ги увещават да се за-
върнат на фронта.

Двамата водители на БЗНС  приемат поръката на 
правителството, но когато се озовават сред войнишка-
та маса в Кюстендил и Дупница, виждат, че положе-
нието е съвършено друго, че нищо вече не е в състо-
яние да укроти накипелия войнишки гняв, освен  по-
нататъшното настъпление към София  и  събарянето 
на Кобурга и правителството. Израз на тяхното жела-
ние дава  д-р Р. Даскалов в Радомир. От там той изпра-
ща известната телеграма до Кобурга и правителство-
то, с която ги обявява за отстранени от управлението 
на страната. Това става два дни преди подписването 
на примирието в Солун със съглашенското командва-

не. Затова съвършено основателно е да се изтъкне, че 
без Радомир нямаше да има Солун.  В това се състои и 
главната заслуга на Войнишкото въстание и  Радомир-
ската Република.

Разбира се, въстаналите войници заплатиха скъ-
по и прескъпо  за своята постъпка. Над 3000 д. от тях 
бяха избити от правителствени войски, подпомогна-
ти от германски части при  подстъпите на столица-
та.  Тази разправа с войниците, обаче, не ги опозори 
най-малко, а напротив – увенча си със славата на 
мъченици. И ако Българската православна църква 
поиска да канонизира за светци други  след мъчени-
ците от Батак, Ново село, Кръвеник, Батошево и 
Бояджик, избити  при потушаване на Априлското 
въстание от 1876 г., то това са загиналите въстанали 
войници  от септември 1918 г. 

Що се отнася до правителството на Ал. Мали-
нов, то отдавна е забравено и за него никой 
не си спомня, освен отделни изследователи 
на новата ни история. А Фердинанд  след 

абдикацията си, макар живял още три десетилетия, не 
бе допуснат повече да стъпи на българска земя. Такава 
е присъдата на историята.

ОТ УПОРСВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

Милен КУМАНОВ

ПП “НОВА ЗОРА” 
ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТА НА БСП
„ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

Н
а 09.10.2018 г. в гр. София се проведе редовно заседание на Централното 
изпълнително бюро на ПП „Нова Зора”, където наред с организационни-
те въпроси бе обсъдено и участието на структурите на партията в страна-
та, при обсъждане на  предложения проект от БСП „Визия за България”.  

Участниците в заседанието изтъкнаха, че при организираните от БСП обсъж-
дания в страната, ръководствата и членовете на ПП „Нова Зора” , участват ак-
тивно в дискусиите и подкрепят безрезервно предлагания  проект, който  по 
същество е дългосрочна програма за управление на страната, насочен към 
нейното излизане от перманентната криза през последните  29 години. Тази 
активност е продиктувана не само от  поетите ангажименти на партията като коа-
лиционен партньор в коалиция „БСП за България”, а и от идеите и предложенията, 
които се лансират в предлагания проект. Защото значителна част от тях се съдър-
жат  под една или друга форма и в Програмата на ПП „Нова Зора”, утвърдени още 
на Първият и Вторият редовен конгрес на партията. Те бяха обогатени и развити 
по-пълно и в решенията на Третия редовен конгрес, проведен на 14.07.2018 г. в 
гр. София. На организираните  срещи и обсъждания членовете на ПП „Нова Зора” 
отстояват тезата залегнала в Програмата на партията и призива в Политическа-

та резолюция на конгреса, за  неотложно единение на хората на социалната кау-
за и патриотизма в Единен народен фронт за нов обществен договор, за нови 
социални отговорности и нови национални достояния. Защото ние сме увере-
ни, че само проектът за Единен народен фронт е алтернатива на политическото 
безвремие и е форма за преодоляване на  геноцида на българската нация. За 
негово идейно оръжие ние от „Нова Зора“ обявяваме социалната отговорност за 
спсението на българския народ от изтребление , и единението, и любовта към 
Родината, като духовна мотивация. В тази връзка  е и призива от 29.09.2018 г. на 
Президента на Република България г-н Румен Радев, в който  той изтъква, че „Еди-
нението не е индулгенция за престъпления, а борба за законност и правосъдие, на 
което обществото може да разчита. Единението не може да се случи  под знаме-
то на никоя политическа идеология, а само и единствено под знамето на култура-
та и човеколюбието . Към това добавяме, че то следва да се случи под  знамето на 
Република България, където следва да застанат всички просветени и родолюбиви 
граждани. 

Предстоят  сериозни политически битки за осъществяване на предлагания 
проект от БСП,насочен предимно към псионорната част на българския народ. 
Това е пряко продължение на нашите идеи залегнали в програмата и решенията на 
третия редовен конгрес, в които е посочено, че най-важният съюзник в спасе-
нието на България е целокупния български народ, осъзнал своята историче-
ска отговорност за спасението на себе си и своята държава. За да я има Бълга-
рия – сега и завинаги !  

10.10.2018 г.
Тодор ПРЕДОВ – доктор  по право, зам. председател на ПП „Нова Зора”
Гр. София 

Михаил ХАЗИН

П
олитическите игри 
в цял свят (че и в Ру-
сия, колко струва реч-
та на Путин, произне-

сена ден след първото четене на 
закона за пенсионната рефор-
ма) явно забиват стрелките на 
циферблата. При това, въпре-
ки опитите да се представи тази 
прекалена активност като про-
тивопоставяне на някои страни 
или групи страни (например, об-
общения „Запад“ против опър-
ничавата Русия), в реалността 
имат място сериозни вътреш-
ни противоречия практически 
във всяка сериозна страна, то-
ест на такава, която претендира 
за участие в разработването на 
„правилата на играта“, поне на 
териториално ниво.

Във Великобритания тези 
противоречия се изразяват в 
отношенията към „брекзит“, 
в САЩ това е противостоене-
то, като цяло, на консервато-
ра Тръмп и привържениците 
на либералните концепции, в 
Русия на патриотичния и ли-
бералния лагер. В Западна Ев-
ропа, като че ли не се наблюда-
ва ярко изразена алтернатива 
на либералите (въпреки, че 
консервативните партии на-
дигат глава и сериозно запо-
чнат да изместват традицион-
ните политически управлява-
щи), но пък в ЕС  има страни, 
които ясно са се ориентирали 
към откровения национали-
зъм, такива като Полша и Ун-
гария. И такова отклонение от 
установения ред не може да 
бъде просто заради това, че в 
света продължава икономиче-
ската криза. Кризата е повод 
да се сменят параметрите, да 
се сменят социал-демократи-
те с християн-демократите 

или лейбъристите с консер-
ваторите, но тук постепенно 
започва да иде реч за 

смяна на политическия 
модел

Ние имаме просто обясне-
ние на този феномен: работата 
е там, че пред очите ни прин-
ципно се променя икономи-
ческата парадигма, при това 
даже не на нивото на смяна-
та на модела вътре в общата 
капиталистическа схема, въз-
можно е да иде реч за смяна-
та на капитализма. Но този 
момент трябва да бъде обяснен 
по-подробно.

През XIX век ключов из-
точник за получаване на печал-
ба са били технологиите. Ако 
си способен да прилагаш но-
вите технологични трикове и 
схеми, ако си способен да про-
извеждаш прогресивна про-
дукция - то на теб ти е гаранти-
рано високо ниво на печалба 
и устойчиво развитие. Съот-
ветно, в света управляват про-
мишлените елити. В началото 
на ХХ век приоритетът посте-
пенно преминава към финан-
систите: важно вече не е това, 
че ти можеш да произвеждаш, 
важното е, да са ти дали дос-
татъчно пари, за да можеш да 
разгърнеш това твое умение 
в масово производство и хо-
рата да имат възможност да 
купят тази твоя продукция 
(по време на „Великата“ де-

пресия в САЩ много от индус-
триалците се разоряват поради 
невъзможността на поддържат 
постоянните разходи на фона 
на пределно ниските продаж-
би). 

Последният стадий, който 
започва през 1981 г., „рейгъ-
номиката“, се характеризира 
с финансово стимулиране на 
търсенето. Тук вече техноло-
гиите не играят никаква роля: 
ако разполагаш с финансов 
ресурс, можеш да си купиш 
всяка технология, особено 
ако хората са били готови да 
вземат кредити за закупуване-
то на твоята продукция. Разби-
ра се, това още повече вдигна 
ролята на финансовия сек-
тор, което добре се вижда спо-
ред показателите за преразпре-
деляне на печалбите в САЩ: де-
лът на този сектор се вдигна от 
5% през 1939 година до 70% 
към 2008 година. След това 
малко падна, до 40%, но сега 
отново се вдига.

Ясно е, че разполагайки с 
такъв ресурс, вие започвате 
да контролирате целия социал-
но-политически живот на дър-
жавата: от разработването на 
учебни програми, до кадро-
вата политика в държавни-
те органи. Разбира се, тряб-
ва да се спазват някои прили-
чия, но същността не се про-
меня: алтернативните групи, 
например индустриалците, 
въпреки, че са запазили ня-

каква независимост и няка-
къв ресурс, вече не са могли 
да запазят мощния, подчи-
няващ им се пласт в система-
та на държавните органи на 
САЩ. Въпреки че, имам някои 
подозрения, в армията и отдел-
ните специални служби (не във 
всички) ролята на финансис-
тите, все пак, е ограничена. 

Бедата е в това, че моделът 
на финансистите предполага 

постоянна емисия
Сам по себе си този модел 

не е страшен - ако всеки на-
печатан долар води към ръ-
ста на обема на икономика-
та. Но темповете на този ръст 
през цялото време спадат, и в 
настоящия момент те са ну-
леви. Тоест, от печатането на 
пари доходите на финансисти-
те, разбира се, растат. А ето че 
икономика няма! А от гледна 
точка на икономическите зако-
ни това означава, че се извърш-
ва преразпределяне на акти-
вите в полза на финансисти-
те при спадаща икономика. 
Което, разбира се, на никого не 
може да се харесва. 

И степента на това недовол-
ство (което, както съм написал 
в началото на този текст, прак-
тически се появява навсякъ-
де, само че по различен начин) 
в САЩ достигна нивото, при 
което старите промишлени 
елити успяха да издигнат своя 
човек като президент на стра-
ната. Да, на него при това му 
е доста тежко (чиновнически-
ят апарат в смазващото си мно-
зинство се контролира от кон-
курентите-финансисти)!, да, на 
него не му позволяват да води 
тази политика, която той счи-
та за правилна (тоест, която не 
е в интерес на финансовия сек-
тор, а е в интерес на промишле-
ния сектор), но ако финансис-

тите не измислят нещо, то тези, 
които стоят зад Тръмп,някак 
все ще спечелят. Дори ако лич-
но Тръмп изгуби. 

А финансистите не виж-
дат изхода. Всъщност, както 
следва от нашата теория, той 
изобщо и не съществува. Да, 
при това и индустриалците ня-
мат особено конструктивен 
сценарий, но те сега се борят 
за властта. Като победят - ще 
се погрижат за конструктив-
ността. Е, по-точно, лично на 
Тръмп тази конструктивност 
не му трябва (дори и особе-
на, не толкова за реализиране, 
колкото за предизборната кам-
пания), но на общата линия 
това малко ще повлияе. А 
това, колко е важно да се кон-
тролира държавния апарат, 
между другото, през послед-
ната половин година много 
добре го разбра Путин: това, 
че той не контролира иконо-
мическата политика в страна-
та му създаде много сериозни 
проблеми с имиджа. 

Това, всъщност, е глав-
ното послание на на-
стоящия текст: тряб-
ва да бъде разбрано, 

че зад политическите дрязги, 
в реалност, стои съвършено 
обективен проблем, това е не-
възможността да се осигури 
устойчив икономически ръст. 
По-скоро, вече иде реч за устой-
чив спад (макар засега малък). 
И по тази причина политиче-
ските боричкания не могат да 
се прекратят или даже да на-
малеят, и затова единството на 
Запада, въобще на отделните 
страни, които съставят ядро-
то му (включително и САЩ) 
ще се разрушава все по-силно 
и по-силно. 

Превод от руски език 
Гияс Гулиев

от емисията Към КРъвопРоЛитието

Настъплението на въстаналите войници през 
септември 1918 г. към София
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За да стигнем 
до същността на 

случващото се
в историята, е необходим 

не просто друг подход към 
него, но и откриване на дру-
ги факти и явления, на кои-
то поради самото разбира-
не за историческото време и 
историята като наука, не сме 
обръщали внимание или сме 
ги считали за несъществени 
или ненужни. 

Блаженопочиналият 
Варненски и великопре-
славски митрополит Кирил 
в продължение на дълги го-
дини, още от студентство-
то си в Московската духовна 
академия, изучава участие-
то на Руската православна 
църква в движението за ос-
вобождение на България от 
османско робство. Това, кое-
то за науката е „съпътстващ 
проблем”, за православния 
духовник и изследовател е 
проблем с огромно и дори 
решаващо значение за при-
добиване на цялостно зна-
ние за епохата на българ-
ското възраждане и особе-
но за национално-освобо-
дителните борби в него. В 
това знание ролята на Русия 
се откроява вече не просто 
като решаващ политически 
фактор, а като сила, която 
осъществява Божия проми-
съл. Но за да стане това, е не-
обходимо време, човешко ос-
ъзнаване на дълга и добро-
волна и осъзната воля за из-
пълнение на Промисъла. 

Падането на България под 
османска власт е дълъг про-
цес на упадък на държава-
та, на отслабване съпроти-
вителните сили и загуба на 
съзнанието за собствената 
роля в историята, погазване 
на принципи и норми на мо-
рала и нравствеността, на от-
слабване на вярата. Бог дава 
на българите това тежко из-
питание, за да провери устой-
чивостта им и да ги подготви 
за бъдещето. Освобождение-
то им също е дълъг процес – 
преди всичко на осъзнаване 
на робството и на необходи-
мостта от отхвърляне чуж-
дата власт и възстановява-
не на националната дър-
жава. Този процес е свързан 
с изграждане на определени 
ценности и национални ка-
чества, на съзнание за сво-
бода и независимост. И ние 
виждаме колко дълъг и мъ-
чителен е този процес. Дори и 
в навечерието на Руско-тур-
ската освободителна война 
той не е още приключил. Ни-
как не е случайно отношени-
ето на народи към въстани-
ята и особено към Април-
ското. Поборниците често 
са били възприемани като 
размирници и престъпни-
ци. На чуждата власт се гледа 

като на своя, дадена от Бога 
и всяко неподчинение е грях, 
който не бива да бъде допус-
кан. Промяната на това съз-
нание не става с агитация, с 
политически шокови дейст-
вия, както са смятали някои 
от водачите на българската 
национално-освободител-
на революция. В отчаянието 
си те са смятали, че народът 
е заспал и че трябва по-сил-
но да се бие камбаната на на-
ционалното възраждане, за да 
бъде събуден народът. 
Но народ не се буди току-

така.

И в двете си книги „При-
нос на Руската православна 
църква за освобождението на 
България от турско робство 
-1876-1878” (2003) и „Боляри-
нът полковник Киреев и Осво-
бождението на България” ( І 
изд. 2008, II изд. 2010) митро-
полит Кирил показва имен-
но това „събуждане”, т.е. про-
дължителната дейност на Ру-
ската православна църква и 
на българското свещенство, 
както и всички Поместни 
православни църкви в под-
крепа на поробените право-
славни славяни и специално 
на поробения православен 
български народ. Това е преди 
всичко молитвата, която духо-
венството и миряните в Русия 
отправят за избавление на бра-
тята в България от агарянското 
робство. Руската православна 
църква призовава вярващи-
те християни, че е дошло вре-
мето да се помогне на българ-
ския народ и така Русия да се 
отплати за това, че именно 
от България, с български ду-
ховници и чрез българските 
книги е дошла вярата. Мит-
рополит Кирил доказва как 
бързо и настойчиво Св. Си-
нод на Руската православна 
църква организира тази своя 
молитвена дейност. Отслужват 
се специални „Литургии на ос-
вобождението”. „За тази един-
ствена в историята на По-
местните Православни Църк-
ви св. Божествена Литургия 
са били предназначени и под-
ходящи, съответстващи на 
предназначението й, Апостол 
и Евангелие.” („Принос...”, стр. 
13) Цялата Литургия  е със-
тавена по такъв начин, че да 
увлече християните в дълбо-
ка и силна молитва за избав-
ление, за да даде Бог на Царя 
и руския народ сили, да му 
вмени дълга да освободи по-
робените българи. В старите 
служебници на РПЦ се съдър-
жат молитви „за освобождение 

от игото на агаряните на пра-
вославните християни”. Това 
са издания от края на ХVІІ и 
началото на ХVІІІ век и отра-
зяват установяващото се на-
строение и убеждение у пра-
вославните руснаци, че идва 
времето да се сложи край на 
страданията и мъките на бра-
тята-българи. 

Руската православна църк-
ва организира събирането на 
помощи за българите, а по-къс-
но и средства за войската, коя-
то тръгва да освобождава Бъл-
гария. Целият народ под ръко-
водството на свещениците и 

архиереите се вдига като един, 
за да се осигури необходимо-
то за войната. Благодарение 
на това войната от 1877-78 г. 
се възприема от всички като 

свещена и народна, 
освободителна, 

а не политически акт, по-
роден от някакви имперски 
политически интереси, как-
то често се представя. Зато-
ва и толкова разностранна е 
тази помощ: от пари, добро-
волческо участие, облекла, 
подвижни болници с пълно 
оборудване, предоставяне на 
манастири за лекуване на ра-
нени, предоставяне на цър-
ковна утвар и богослужебни 
книги за войниците и бъл-
гарския народ и т. н. Митро-
полит Кирил е събрал и анали-
зирал огромен масив от неиз-
вестни досега факти от исто-
рията на Руската православна 
църква, насочена към стиму-
лиране освобождението на 

българския народ от осман-
ското робство. 

Книгата „Принос на Руска-
та православна църква...” из-
следва конкретни проявле-
ния на любовта, страдание-
то и молитвената дейност на 
РПЦ спрямо поробените бра-
тя българи. Периодът, който е 
обхванат, е твърде голям – от 
ХVІІ до ХІХ век. И това не са 
епизодични случаи, а цялост-
на система, организирана 
от Св. Синод и се провежда 
под ръководството на епар-
хийските архиереи и цяло-
то духовенство и монашес-

тво. Тук митрополит Кирил 
показва впечатляващи умения 
на изследовател, който рабо-
ти уверено с фактите, умее да 
ги издирва и описва, но и да ги 
интерпретира и поставя в съ-
отношение с други познати и 
непознати факти, да ги оценя-
ва и осмисля. Но трудът, който 
ще му отреди мястото в бъл-
гарската историческа наука, 
е „Боляринът Киреев и Осво-
бождението на България”.

Тази книга, която не е голя-
ма по обем, е мащабна като за-
мисъл и изпълнение и предста-
влява опит за ново осветление 
на проблема за освобожде-
нието на България от осман-
ско иго, за движещите сили 
на българската национално-
освободителна революция, 
за същностните причини, ко-
ито позволиха след пет века 
робство българите да полу-
чат най-сетне свободата си. И 
от не от някого другиго, а от 

Русия.
В „Боляринът полковник 

Киреев и Освобождението на 
България” митрополит Кирил 
формулира и анализира от ис-
ториософска и богословска 
гледна точка факторите, кои-
то допринасят да се зароди, ут-
върди, развие и получи благо-
приятен завършек движение-
то за нашето национално из-
бавление от османско робство. 
Авторът по-малко се спира на 
онези причини, които са свър-
зани с икономическите усло-
вия вътре в страната или с 
международната обстановка 

и състоянието на т. нар. „Из-
точен въпрос”, с организаци-
ята на революционните ко-
митети или с ролята на на-
шите национал-революцио-
нери, понеже тези неща вече 
са подробно изследвани в 
историческата литература и 
публицистика. Неговата цел е 
да покаже как Православната 
църква и особено Руската пра-
вославна църква е преживя-
вала нашето робство и как и с 
какви средства е работела 

за идването на нашата 
свобода.

И той формулира девет 
основни фактора за това. На 
първо място митрополит Ки-
рил поставя „вярата в Бога и 
молитвата към Него, които 
са подсилвали борбеността на 
българския народ, който не се 
примири с петвековното ду-
ховно и политическо робство”. 
Следва приносът на „предсто-
ятелите, архиереите, духо-
венството и миряните от из-
точните православни църк-
ви, намиращи се под османско 
робство, които са накарали 
руските царе да воюват про-
тив поробителите”. На тре-
то място приснопаметният 
митрополит поставя „един-
ството между българското ду-
ховенство и православния на-
род, което се изразяваше в цър-
ковната, просветната, по-къс-
но и възрожденската дейност”. 
Принос за нашето освобожде-
ние „дават и европейски и све-
товни политически, католиче-
ски, еврейски, староверски и др. 
дейци, които не остават без-
различни към нечуваните жес-
токости и издевателства над 
жени и деца”. Това за митропо-
лит Кирил е четвъртият фак-
тор. Петият фактор е усилие-
то на РПЦ да разпали „в сърца-
та на своето паство искрата 
на православната християн-
ска любов, за да се разгори огъ-
нят на жертвоготовността, 
та всенародното движение да 

стане факт, да се въодушеви 
мало и голямо в Русия”. По-на-
татък следва влиянието на го-
лемите руски интелектуалци, 
обявили се в защита на стра-
дащото българско население: 
Ф. М. Достоевски, И. С. Тур-
генев, Л. Н. Толстой, Я. П. По-
лонски и още много и много 
писатели, художници, филосо-
фи. Голяма е заслугата според 
митрополит Кирил на цър-
ковния и светския периодичен 
печат „в процеса на разпалване 
и разгаряне на народното въ-
одушевление”. Това е седмият 
фактор в системата от фак-

тори, които авторът извеж-
да като най-важни за наше-
то освобождение. Много е 
важно да се отбележат (като 
осми фактор) „благородните 
жертви на доброволческото 
движение и да бъде привлече-
но вниманието на цялото ру-
ско общество”, както и заслу-
гите на Славянското благотво-
рително общество и неговите 
комитети в Санкт-Петербург 
и Москва. Деветият фактор 
е гибелта на „най-свидните 
руски синове като доброволци 
в сръбско-турската война през 
1876 г. Митрополит Кирил под-
робно се спира на всеки един от 
тези девет фактора и с приме-
ри мотивира техните значения. 
Но аз искам да подчертая бо-
гатството от факти, с които 
митрополит Кирил показва 
как поместните православ-
ни църкви усилно работят за 
нашето освобождение. „Кол-
кото и невероятно да звучи за 
някои, идеята за освобождава-
нето на православните хрис-
тияни от османско робство 
от руския народ принадлежи 
на духовенството и паство-
то на Източните православ-
ни църкви. Руското правител-
ство и руските царе, да не го-
ворим за руското духовенство, 
не са и помисляли за подобно 
развитие на нещата.” ( „Боля-
ринът Киреев...”, стр. 41) През 
1562 г. Цариградският па-
триарх признава Иван Гроз-
ни „за потомък на приснопа-
метната царевна Ана, сестра 
на Василий Багрянородни, и 
утвърден „да бъде и да се нари-
ча законен и благочестив цар, 
увенчан и от нас правилно, за-
едно с това и църковно, тъй 
като произхожда от род и по 
кръв царски, както ние вече ка-
захме, и това е полезно за цяло-
то християнство, навсякъде 
законно и справедливо за ут-
върждаване и полза на цяла-
та пълнота на християнство-
то”. (пак там, стр. 46) Цари-
градският патриарх указва на 
всички архиереи името на ру-
ския цар да бъде споменавано 

във всички храмове, „като го 
нарича цар и господар на пра-
вославните християни по ця-
лата вселена от Изток до За-
пад и до океана, надежда и упо-
вание на всички родове христи-
янски, който да ги избави от 
варварската тегота и горчи-
вото робство”. Името на ру-
ския цар Иван Грозни започ-
ва да се споменава и в бъл-
гарските църкви като „един-
ственият православен цар”. В 
книгата си митрополит Кирил 
помества като приложение № 
2 Грамота на константино-
полския патриарх Дионисий 

ІV, който е бил няколко пъти 
предстоятел на Патриарше-
ския престол от 1672 до 1694 
г., до руския цар Алексей Ми-
хайлович и царица София. В 
нея патриархът отправя укор 
към руския владетел: „Все 
благочестивии святаго ваше-
го царствия ожидают: сербы 
и болгары, волохи и мултяне, 
вышние и нижние Мисии, вста-
нете убо и не дремлите и прии-
дите, воеже спасти нас... Время 
есть бодрости, а не лености... 
а вы дремлете царствующе 
единые, радея о своих, а бра-
тия ваши, благочестивые 
християне – рабы и плен-
ники...” (подч. м. – П. А. ) Той 
не скрива нетърпението и не 
пести укорите си към владе-
теля, когото смята за човека, 
комуто е възложено от Бога 
да избави поробените наро-
ди от агарянското иго. Алек-
сандрийският патриарх Ио-
аким (1529-1596) също убеж-
дава Иван Грозни да изпълни 
надеждите на живеещите под 
робство православни наро-
ди и да ги освободи, защото 

за тях той е единствената им 
надежда. И още много факти 
привежда митрополит Ки-
рил като доказателства за ак-
тивната роля на Вселенското 
православие за подбуждане-
то на Русия да освободи пра-
вославните народи, живеещи 
под османско иго. 

За други своя
Митрополит Кирил е по-

ставил в заглавието на кни-
гата си името на болярина 
Киреев на първо място, но му 
отделя в нея привидно мал-
ко място. Това е неочаквано, 
но внимателното прочитане на 
книгата дава солиден отговор 
на тази „случайност”. Защото 
авторът още в предговора и в 
увода подчертава колко е ва-
жно личното участие да бъде 
резултат от обществените на-

гласи и потребности и колко 
обществените нагласи и по-
требности стават възможни 
и изпълними, щом се изпъл-
ват и осъществяват с нечие ак-
тивно лично участие за пример 
на останалите. В православното 
християнско общество едине-
нието е чрез индивидуалното 
спасение; за него се моли все-
ки християнин и всички заед-
но също, за да е по-силна мо-
литвата. Николай Киреев не 
би тръгнал към своя подвиг, 
ако го нямаше оживлението 
в Русия на тези, които иска-
ха освобождението на поро-
бените славяни. Този подвиг 
и жертвената му смърт потвър-
диха правотата на каузата и й 
придадоха нови морални сили 
и нова увереност. Защото са-
мият подвиг е за православи-
ето, а не заради лични подбу-
ди и интереси. Боляринът Ни-
колай Киреев продава всичко 
(а той е бил много богат), за 
да тръгне да се бие за свобо-
дата на братята православ-
ни християни. Деянието му е 
било необяснимо за някои от 
неговите близки и познати, 

но вярващите християни са 
разбирали отлично защо го 
прави и кому трябва да се от-
даде слава за подвига. Виж-
даме тук не политически акт 
(макар да има и такъв ефект 
от саможертвата на Николай 
Киреев), а християнска само-
пожертвователност и служе-
ние на Бога. Ако Руската пра-
вославна църква не беше въз-
приела като свято служение 
организирането на руснаците 
в движение за освобождение 
на балканските народи и не 
бяха толкова силни молитиви-
те за тяхното спасение и за не-
обходимостта от лично участие 
и пожертвование, едва ли щя-
хме да бъдем свидетели на оно-
ва, което направи полковник 
боляринът Киреев.

За митрополит Кирил

доказаните тези не са 
просто научни истини, кои-
то могат безпристрастно да 
се обсъждат и върху тях да 
се създават научни теории 
и системи, а са ядрото, око-
ло което един проникновен 
проповедник изгражда сво-
ите проповеди. Ние вижда-
ме как книгата за болярина 
Киреев е сякаш много повече 
апология на православието 
отколкото научно изследва-
не. Но тя е истинско научно 
изследване, тъй като науч-
ната истина в нея не се тър-
си самоцелно и единствено 
откъм фактологичната стра-
на, а се открива смисълът на 
всичко, което се случва в ис-
торията. Историята има сми-
съл; тя не е наниз от събития, 
а проявление на Божия про-
мисъл и митрополит Кирил 
показва именно Промисъла, 
въплътен във фактите. Благо-
дарение на това пред нас се от-
крива свят, който досега не сме 
забелязвали или сме гледали 
с пренебрежение и недоверие 
поради рационализма и атеи-
зма на изследователските ме-

тоди, с които е бил изучаван и 
описван. 

Именно проповедникът 
в изследователя успява да 
представи изследването си 
на разбираем и дори увлека-
телен език, да го направи ед-
новременно достъпно и раз-
бираемо. То е възхвала на 
Бога, каквото за истинския 
християнин е всяко човеш-
ко дело. 

И
сторическите трудо-
ве на приснопамет-
ния Варненски и 
Великопреславски 

митрополит Кирил тепърва 
ще придобиват голямото зна-
чение за историята на българ-
ското възраждане и особено 
за историята на българо-ру-
ските духовни и политически 
връзки и ще осветляват все 
повече тяхната същност и съ-
държателно богатство. А ние 
все повече ще се убеждава-
ме, че митрополит Кирил е 
безспорен учен-ерудит, за-
дълбочен изследовател и 
мислител.

Митрополит Кирил, Панко Анчев и Владимир Владигеров

ЗадъЛбочен иЗсЛедоватеЛ и мисЛитеЛ
мИТРОПОЛИТ КИРИЛ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА ИСТОРИЯТА

НА БЪЛГАРСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ХIХ ВЕК

Николай Киряев, секретар на Славянския комитет в Петер-
бург, загинал на 6 юли 1876г. в сражение с турската войска край 
село Раковица, начело на 1000 български доброволци, от корпу-
са на ген. Черняев.
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Пет години от блажената 
кончина на Варненския 

и великпреславски 
митрополит Кирил  

(1954 – 2013)

З
а православния хрис-
тиянин е ясен и безспо-
рен пътят на историята 
и времето, а също и тех-

ният създател и двигател. Всич-
ко в историята се извършва по 
Божи промисъл и има опреде-
лен смисъл и значение. Тя има 
начало и върви към своя край, 
когато и времето ще се изпъл-
ни и ще приключи. Човек не е 
удостоен да знае Този Проми-
съл, но Бог му дава достатъч-
но знаци, за да се помъчи да го 
разгадае, за да извлече поука за 
себе си и човечеството, а и (ко-
ето е най-важното) да просла-
ви Бога за Неговото всемогъ-
щество и величие. Занятието 
на историка е в отбелязването, 
разчитането и разгадаването 
на тези знаци, а след това и тях-
ното систематизиране и осмис-
ляне. Затова и неговата роля е 
особена, както е особена и са-
мата наука история. 

Особеностите на история-
та и историка в православие-
то е в това, че нищо в нея не е 
случайно, а е по Божи проми-
съл или Божие допущение. 
Фактите може и да се нарекат 

„обективни”, както и тяхната 
интерпретация, но те са прос-
то знаците, които трябва да 
четем и съпоставяме. Тогава 
ще видим богатство и поука, 
каквито иначе няма дори да 
забележим. Ние не ще успеем 
да се учим от историята, ако 
я разглеждаме единствено 
като низ от събития, стана-
ли по човешка воля. Тогава и 
причините за тези събития ще 
бъдат винаги непонятни, как-
то са и сега, поради което рядко 
ги търсим и обясняваме. 

Да удържиш върха
Аз отнасям тези свои думи 

към времето на български-
те национално-освободителни 

борби и особено към тяхната 
последна фаза, белязана от по-
грома на Априлското въстание 
и възкресението на България 
след Руско-турската освобо-
дителна война. Знаем много 
за това време, но все още ос-

тават непонятни редица об-
стоятелства в него – особено 
що се отнася до скоростта на 
това движение, за степента на 
узряване на идеята за нацио-
нално освобождение, както 
и защо така рязко се активи-
зира руската политика по от-
ношение на т. нар. „български 
въпрос” и то в момент, когато 
Русия е доста по-слаба ико-
номически и военно от вре-
мето, когато води предишни-
те девет войни срещу Турция. 
Възторгът от подвига на шип-
ченските опълченци не ни дава 
отговор как е било възможно 
да се удържи върха при тако-
ва неравенство на силите. И 

още много въпроси нямат 
отговор. Нямат отговор, за-
щото ги търсим от позиция-
та на позитивистката исто-

рия, за която причините са 
единствено икономически и 
механични, скрити в общест-
вените отношения, човешка-
та воля и разум. 

Тайните на историята не 
са в неизвестните факти, а в 
неспособността ни да раз-
гадаваме Божия промисъл 
и да съотнасяме случилото 
се с този промисъл. Причи-
ната, която движи история-
та, е именно Божият проми-
съл, който може да се прояви 
в промяната на обществени-
те отношения, в сблъсъка на 
интереси на различните дър-
жави, в субективни грешки 

или гениални предвиждания 
на всички възможности от 
едно или друго действие. 

Модерната епоха постави 
на нова плоскост изучаване-
то на историята; тя даде свой 
смисъл на самото знание, на 
науката, като ги направи на-
пълно рационални катего-
рии, подвластни на разбира-
нето, че истината се доказва 
единствено от опита. Но дори 
и да приемем върховенството 
на опита като критерий за ис-
тината, бихме могли да забеле-
жим видимите проявления на 
причини, които противоре-
чат на истината от опита, но 
съществуват и формират дру-
га, по-съществена истина, коя-
то обяснява причината и същ-
ността на факта. 
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ИЗСИЧАНЕТО 
НА ЛОНГОЗА

През осени, прекрасни в свойта старост,
с туптящи ноздри,
сини от дима,
секачите настъпваха със ярост,
че беше глад,
а нямаше земя!

Ечаха крясъци, пращяха оси,
остени светкаха като стрели,
прорязваха дълбоки коловози
със трупи претоварени коли...
Със трупи?
Не!
Със трупове!
Мъзгата
от всеки пън димя като мъгла
и рухваха замлъкнали гнездата
и птиците с опърлени крила!
          Лесът велик
          умираше
          полека.

И срязана от пътища накръст,
от огъня все още топла, мека -
оголваше се плодородна пръст.
Пъстрееха като престилки ниви,
препускаха бразди през пън и трап,
валяха като дъжд зърната живи
с мечти за хляб
              за хляб,
              за хляб!

И само тук-там осени вековни,
окастрени без жалост и сърце,
изправени над ямите гробовни,
молитвено издигаха ръце.

Не бе могла секирата всеяда
да прогризе коравата им плът...
Стърчаха те -
недогоряла клада, -
стърчаха те -
за да узнай светът,
че в дни на бедствия и мъка свята,
че на глада под удара корав
човек посяга и на красотата -
със страшната измама,
че е прав!

Андрей ГЕРМАНОВ

Панко АНЧЕВ


