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Политиката е отговорност Пред историята

на н а Ц и о н а л н ата  сЪвест
единението – вЪрХовното иЗПитание

ЗОРА е !

Проф. Орлин Загоров

Днес преживява-
ме преход към 
ново качество 
на живота. На-

цията е изправена пред 
нови и големи изпита-
ния, за които не е под-
готвена. Във всички об-
ласти на живота наста-
ва дълбоко поляризи-
ране на силите. Отново 
сме въвлечени в жес-
тока борба за оцелява-
не. Никога досега, след 
Освобождението, Бъл-
гария не е била в така-
ва степен дестабилизи-
рана и българската на-

ция – разделена. Това е 
само един от аспектите 
на борбата между сили-
те, които дават начало 
и тласък на една нова 
епоха и служат като мо-
гъщи импулси за спася-
ване на нацията от из-
раждане, от една стра-
на, и от друга – враж-
дата, конфронтацията 
и страхът, които се пре-
пречват на пътя на съ-
гласието, помирението 
и единението Нацио-
налното съгласие е за-
кон за новата политиче-
ска култура, единствена 
гаранция срещу израж-
дането на изтощената 
до крайност от дълбоки 
противоречия обществе-
на психология.

В нашето общество 
все по-категорично 
се извършва поляри-

зация на силите, кои-
то желаят и се стремят 
към национално съ-
гласие и силите, които 
се страхуват от него. От 
изхода на борбата меж-
ду тези сили в крайна 
сметка ще се види до-
колко нацията е спо-
собна и готова да осъ-
ществи истински пре-
ход от тоталитаризъм 
на духа към демокра-
ция с мирни средства. 
Онези, които работят 
против тази идея, под-
клаждат центробежни-
те сили в нацията и по-
стоянно задълбочават 
националния нихили-
зъм и взаимното отчуж-
дение, който при опре-
делени условия твърде 
лесно преминават в по-
литически цинизъм.

На стр. 2-3

У
важаеми читатели,

Тази публикация 
закъсня с цяла годи-
на, причини, които не 

си струва да бъдат изяснявани, 
още повече, че обстоятелствата 
в милото ни Отечество, не са се 
промениели, от тогава до сега.

От много години вече в дни-
те, предхождащи всяка дата, 
свързана с името на Тодор 
Живков, пропагандните добер-
мани на следдесетоноемврий-
ска България облайват и преи-
начават всяко дело и всеки факт, 
свързан с възхода през 45-те го-
дини социалистическо съзида-
ние, на спокойния и уреден жи-
вот, на народа ни. Целта е про-
зрачна: да бъдат скрити от мла-
дите хора на България, успехите 
на нейната икономика, Златни-
ят век на българската култура, 
образование, здравеопазване, 
военно дело, национална сигур-
ност и пр. И това е разбираемо, 
защото на този фон деиндус-
триализирана и обезкървена 

от гурбетчийства България, все 
по-убедително прилича на осъ-
ществен план за целенасоче-
но опразване на територията. А 
тогава лъсва със страшна, изоб-
личителна сила зловещата същ-
ност на преврата на перестрой-
чиците, от 10-ти ноември 1989 
г. Тогава с пълното безхаберие и 
незаинтересованост за съдбата 
на народа и на държавата, лука-
новистите от „горбачовскакого 
толка“, отпушиха бутилката на 
историческата безпътица и раз-

рушителния демон на нихили-
зма срина България в пропаст-
та на Третата национална ката-
строфа.

Ако са верни данните на 
Агенцията за българите в 
чужбина, чиято дейност днес е 
притча во языцех, между 2,7 и 
3,5 милиона души са напуснали 
България след 1989 г. Много от 
тях – завинаги! 

България загуби чрез узако-
нени кражби, фондове и акти-
ви за 150 милиарда долара! Днес 
родината ни няма нито надежд-
ни съюзници, нито верни прия-
тели, нито ефективи, с които да 
се противопостави на стихиите 
на времето. Народът ни измира 
с невиждани и нечувани и през 
най-черните робства темпове. 
Но вместо тези съкрушаващи 
факти да станат средоточие на 
политическата тревога и дър-
жавническите мерки за българ-
ското бъдеще, пропагандните 

центрове поръчват единствено 
платената ария на клеветата за 
вчерашния български ден. 

А нали е казано: Който стре-
ля в миналото, улучва бъдеще-
то! 

Тъкмо затова е и публикаци-
ята в днешния брой - едно пове-
рително писмо на Тодор Живков 
– човекът, който изведе Бълга-
рия до немислими, от днешна 
гледна точка висини на развитие, 
изпълнено с мъдрост, загриже-
ност и воля за промяна и изпра-
тено до Михаил Горбачов – гене-
рален секретар на ЦК на КПСС – 
човекът, който с глупост, подлост 
и коварство, погреба алтернати-
вата за бъдещето на човечество-
то и който сътвори, по думите на 
Владимир Владимирович Путин, 
най – грандиозната геополити-
ческа катастрофа. Оповестяване-
то на този документ, дължим на 
големия учен и авторите, д-р на 
философските науки Елит Нико-

лов. Главен редактор на списание 
„Проблеми на културата“. В бр.74 
за първи път бе пибликуван те-
кста на този забележителен доку-
мент и сега „Нова Зора“ присъе-
динява услията за преодоляване 
на неговата почти апокрифна из-
вестност. 

В публикацията, сме прикре-
пили и три свидетелства на по-
мощници от “кабинета“ на То-
дор Живков: на самия елит Ни-
колов, на д-ра на историческите 
научки Иван Боев и на проф. д-р 
Милан Миланов, които открояв-
ат ролята и делото на големия 
български държавник, който в 
края на живота си, посветен на 
възхода на Отечеството ни, на-
писа, за да се помни: „Аз, Тодор 
Живков, роден в село Правец през 
1911 г., държавен глава на Бълга-
рия до края на 1989 г., използвах 
цялата власт, която имах, за 
добруването на своя народ“. 

Политиката е отговорност 
пред народа, пред историята и 
пред собствената съвест.

Поверително писмо на Тодор Живков до михаил Горбачов

Маслен портрет на Тодор Живков. Худ. Дора Бонева

Минчо МиНчеВ
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От стр. 1

О
собено опасно явле-
ние у нас е използва-
нето на миналото за 
аргумент срещу бъ-

дещето. 
Вместо за източник на по-

уки и мъдрост, миналото на 
нацията като цяло и на всеки 
неин член поотделно, служи 
като основание за тотално 
обругаване и дискредитира-
не. Няма вчера, и ако го има, в 
него няма нищо свято, нищо, 
което да заслужава положи-
телна оценка. историята на 
България започва отново и 
за кой ли път от деня на по-
бедата на последната упра-
вляващо политическа сила. 
Следващият път чертата на ис-
торията вероятно ще се издър-
па на друга дата.

Забравя се елементарно-
то правило, че демокрация-

та предполага толерантност, 
стремеж към консенсус – на-
ционален, граждански, поли-
тически и духовно-идеологи-
чески. У нас в политическия 
лексикон сега преобладава ул-
тимативността, шантажира-
нето и обществената дискре-
тизация. В тези случаи никой 
не се интересува от общите 
интереси, от националните 
идеали. Преди всичко на сери-
озни рискове е изложена иде-
ята за социалния мир и на-
ционалното съгласие. По-
ради това демократичната 
идея постепенно губи своята 
привлекателност. Все повече 
хора стигат до убеждението 
за необходимостта от здрава 
власт чрез ограничаване на 
демокрацията. Нарастващото 
репресивно съзнание е опасен 
рецидив от кризисни времена. 
Това е доказателство, че идея-
та за демокрация е сериозно 
накърнена. Наистина, нима 
може да се говори за демокра-
ция без социален мир, без на-
ционална сигурност, без га-
ранция за честта, живота и 
имота на гражданите? Демо-
крацията замира, когато вър-
луват престъпността и коруп-
цията, когато диктурата на 
страха виси над душите ни. 
Не може да се говори за демо-
крация там, където безработи-
цата постоянно расте, където 
расте броят на гладните и уни-
зените, а социлната неспра-
ведливост придобива разру-
шителни размери. 

Демокрацията е ключо-
вата дума във всички форму-
ли за национално съгласие в 
страните с богати традиции в 
тази област. Независимо от раз-
личните тълкувания, които това 
понятие получава в зависимост 
от историческите реалности в 

отделните страни, неговата ос-
новна идея е съгласието, кон-
сенсусът в името на ценнос-
ти, изразяващи националните 
интереси. В името на тези цен-
ности от Великата френска ре-
волюция (1789 г.) насам в ев-
ропа доминиращо значение 
има разбирането, че „който на-
стоява за особени права, опирай-
ки се на потеклото си, той се са-
моизключва от нацията”. Тази 
формула се интересува „не тол-
кова от появата на личността 
на тоя свят”, а от делата 

в полза на националната 
кауза. 

Там нацията преди всичко е 
общност от свободни лично-
сти с равни права и задълже-
ния. В тази нация за хората се 
съди не по произхода им (ет-
нически, расов, съсловен, рели-
гиозен и т.н.), а по способно-
стите им с делата си в името 

на общи ценности да се ин-
тегрират в определена соци-
окултурна общност.

При тези условия стремежът 
за укрепване и развитие на 
специфичната културна иден-
тичност на отделни групи от на-
селението служи за духовното 
богатство и многообразие на 
националната култура и не за-
страшава националното съгла-
сие. Идеята за „локална култу-
ра” (субкуултура) не се използва 
за насаждане и натрапване на 
чуждо национално съзнание. 
Затова една от основните задачи 
на новите демокрации в европа 
и Азия е постигането на рав-
новесие между национално-
то съгласие и демокрацията. 
Консолидацията, неутрализира-
нето на сепаратистските и шо-
винистични уклони в определе-
ни среди, решително пресичане 
на опитите на чужди сили с не-
изживени имперски амбиции да 
се намесват в тези процеси са за-
дължително условие за утвър-
ждаване на демократичните 
ценности на новия тип наци-
онализъм.

В светлината на тази ис-
тина днес особено значение 
придобиват националното 
съгласие, защитата на бъл-
гарските национални иде-
али. Връзката между демо-
крацията и националното 
съгласие не е формална. Но-
вото качествено съдържание 
на националната идея, което се 
формира в процеса на демок-
ратизирането, може да се раз-
крива само ако философията 
на демокрацията се превър-
не в национална психология, 

ако изграждането на нова 
България като висококултур-
на и цивилизована държава 
със силно развито граждан-
ско общество стане смисъл 
и съдържание на живота на 
всеки от нас.

Шансовете на 
българската демокрация 

биха се увеличили само 
чрез коалиция на политиче-
ските сили, способни да съ-
четаят демократичните ре-
форми със солидна програма 
за траен социален мир, осно-
ван на националното едине-
ние и нова визия за бъдеще-
то на страната. В контекста 
на тази формула национално-
то единение означава нацио-
нален консенсус, съгласие по 
основните проблеми на наци-
оналното единство, сигурност 
и суверенитет като задължи-
телно условие за оцеляването 

и по-нататъшното развитие на 
българската нация. Затова е не-
обходимо изграждане на толе-
рантно общество.

Животът заедно в хармо-
ния е крайната цел на граж-
данското общество. 

Същевременно българска-
та история помни не един по-
гром, не едно кръвопроли-
тие. Нерядко в миналото а и 
днес споменът за тези погроми 
и кръвопролития се използва 
за подклаждане на злобата и 
желанието за мъст. Помире-
нието се представя за слабост 
на духа. Първата грижа на си-
лите, които постъпват така, е 
окарикатуряването на всяка 
светла идея, за да я умъртвят 
преди да е завладяла здраво-
мислещите хора. 

Всичко това потвърждава, 
че 

идеята за помирение и 
единение 

не е за инфантилните, от 
благородство на духа и бла-
гонравието. С помирение за-
почва пътят към единение-
то, а единението подхранва 
съгласието за единодействие 
към общото благоденствие и 
победата на доброто. В това 
великите мислители и мъдре-
ци от всички времена до наши 
дни виждат превъзходството 
на „духовната енергия на по-
мирението, толерантността, 
човешкия сговор и хуманизъм“.

единението е термин, с 
който се обозначава отноше-
нието на човека или на дадено 
общество към ценности, стан-
дарти и модели на поведение, 

превърнали се в начин на жи-
вот, при което резултатите от 
човешкото общуване раждат 
плодовете на взаимността, 
добросъседството и одухо-
твореното съжителство. 

За да се убедим в правди-
востта на тези начални съжде-
ния е достатъчно да се вслушаме 
в гласа на историята, че когато я 
проследяваме, недвусмислено се 
убеждаваме, че българският на-
род изпитва най-силно желание, 
стремеж и влечение към едине-
нието на всички хора по съдба 
без оглед на тяхната етническа 
и вероизповедна принадлеж-
ност. Тази истина особено сил-
но се откроява, когато истори-
ята се изследва от позициите 
на коректност към жизнените 
факти.

Началото на нашето 
единение е в далечното 

минало. 

Това начало се осмисля от 
свещения идеал за свята и 
чиста република, който оза-
рява мисълта и делото на Ва-
сил Левски като обща алтер-
натива на всякакви насилни-
чески управления по нашите 
земи. Този идеал за първи път 
чрез устата на великия мъче-
ник прозвучава като вик за 
взаимност и общо съзнание 
за общо родно небе. Този вик 
зове, пробивайки мрачните 
стени на затворите, въпре-
ки бесилките и заточенията, 
насилията и предателствата. 
Подвигът на себеотрицанието 
по-късно се преосмисля чрез 
думите на Христо Ботев: ко-
гато се умира в обятията на 
признателна родина, за ней-
ната свобода и щастие, смър-
тта се обезсилва и започва 
безсмъртието.

По трудния път към общо-
човешкия идеал от миналото 
вземаме само огъня на човеч-
ността и красотата, на едине-
нието между хората с общи 
идеали, , а пепелта на нена-
вистта оставяме на враговете 
в най-широкия смисъл на ду-
мата – грабители, нечестив-
ци и потисници. Защото те са 
врагове на всички хора. За-
това сме непримирими към 
всякаква лъжа, фанатизъм и 
предубеденост във взаимоот-
ношенията между хората. И за-
това ни е скъп всеки пример на 
единение и взаимно доверие 
между честните хора по наши-
те земи.

По нашия общ съдбовен 
път са ни еднакво чужди как-
то фалшивото самочувствие, 

така и чувството за малоцен-
ност, за отчуждение и обосо-
беност. Срещу полюса на всич-
ко това осъзнато се отлага 
стремежът към единодейст-
вие, сближение, духовно сро-
дяване, общност на матери-
ални и духовни ценности – 
плод на съвместните усилия 
и енергия, на общите цели 
и общата вяра в победата на 
доброто и правдата.

Сближени и сродени, ние 
вървим към заветна мечта, ос-
вобождавайки се от онова, което 
ни противопоставя и отдале-
чава, което ни отчуждава едни 
от други. От нашето общо исто-
рическо минало вземаме и се 
опираме на всичко, което оза-
рява с блясъка на единението 
общата борба за щастие и бла-
годенствие. Целта ни е била, е и 
ще бъде винаги обща: добрува-
не, всестранен разцвет и дви-
жение напред.

Камбанният звън, който 
събужда

Светът е огромна градина, 
в която дърветата следва да съ-
жителствуват в условията на 
взаимна опора, защото имат 
общо звездно небе. едно от 
най-старите между тях е дър-
вото на нашето битие с хи-
лядолетното име: България. 
То напомня на света за своя-
та непреходност; показва на 
поколенията как един народ 
трябва да живее и как трябва 
да се бори за своята свобода 
и за своето място под слън-
цето.

Ние, гражданите на демо-
кратична България, сме рав-
ни, сродени, сдружени имен-
но като плодовете на това мо-
гъщо дърво. Ние черпим на-
шите жизнени сокове от общи 
корени. Затова е обща и съдба-
та ни, и трагичните трусове, и 
общо изживяното щастие.

Тези, които не разбират 
или съзнателно обругават 
идеята за помирение и еди-
нение, са чужди на истина-
та, че където няма общност 
на ценностите, там не може 
да има единство на целите, че 
историята е съкровищница 
на човешките дела, свидетел-
ка на миналото, пример и по-
учение за настоящето и пре-
дупреждение за бъдещето, че 
много пътища водят към за-
блужденията, към истината 
води само един. Затова дви-
жението на човешкия дух към 
върховете на непреходните ис-
тини е продължителен и мъчи-
телен процес. 

Вярно е,че по своя дълъг и 

изпълнен с безброй преврат-
ности път този процес е при-
нуден да преодолява много 
и най-различни по характер 
трудности и препятствия. И 
все пак той е толкова непрео-
долим, колкото и стремежът 
на човешкия дух към съвър-
шенство и щастие, към сво-
бода и братство, към сплоте-
ност и единение. 

Призивът за помирение и 
единение представлява кам-
банен звън, който събужда, 
който ражда у мен непреодо-
лимо желание да търся отго-
вор на въпроси, които висят 
като дамоклев меч върху на-
ционалната ни съвест.

Когато истината се пог-
ледне от тази гледна точка, 
никак не е трудно да се усети 
нечестивото увлечение към 
героизация на злодеянията 

и неистовия пристъп на дива 
омраза към подвига на бъл-
гари, които умират със съз-
нанието, че са готови да по-
срещнат вражеския куршум 
в името на „един нов свят” с 
вярата, че „човешкият живот 
ще бъде един безконечен въз-
ход, а земята ще бъде рай”. Тук 
е очевидна разграничителна-
та линия между нечовешката 
вакханалия и саможертвена-
та морална извисеност, за да 
настъпи новият свят на ху-
манизма и прогреса. 
Да се вслушаме в гласа на 

разума
Призивът за помирение и 

единение днес ни поставя пред 
дилемата: докога ще застава-
ме от двете страни на тази 
разграничителна линия.

Президентът Румен Ра-

дев ни призовава към нов 
обществен договор, за да се 
постигне национален кон-
сенсус за помирение и едине-
ние пред паметта на жертви-
те на политическата венде-
та. Впрочем, който има уши и 
очи не може да не е забелязал, 
че вече години наред десет-
ки граждански обединения 
и отделни интелектуалци пов-
дигат този призив, но жадни-
те за фалшив героизъм и без-
смислено отмъщение упорито 
се противопоставят на подоб-
ни послания с унизяващо висо-
комерие. 

Тази дилема ни внушава да 
направим избор между же-
ланието за мъст и благонра-
вието на помирението и еди-
нението, ако все още сме спо-
собни да се вслушаме в гласа 
на разума, което ни гаранти-

ра живот, вдъхновен от идея-
та за благоразумие, съзидание 
и воля за единение, за да заве-
щаем на идните поколения 
една мъдра, благословена 
от съдбата благоденстваща 
България, чиито деца и внуци 
да живеят в общо благополу-

чие. Това ще бъде доказател-
ство за високата благоприс-
тойност и култура, благонра-
вие и победа на хуманистична 
цивилизованост. 

Само тогава ще бъдем об-
ладани от общия стремежа 
към:

Н
а 7 ноември 2018 г. се навършват 90 години 
от рождението на Димитър Стоянов, ми-
нистър на вътрешните работи на България 
от 7 април 1973 г.   до 19 декември 1988 г. Съ-

битията от 10 ноември 1989 г. го завариха като член на 
Политбюро на БКП, секретар на Централния комитет 
на БКП, член на Държавния съвет, народен представи-
тел четири мандата. Носител е на големи държавни от-
личия, включително два ордена „Г. Димитров“, а също 
на званието  Герой на социалистическия труд.

Възниква логичен въпрос: как един селски мла-
деж можа да се изгради като изключителен талант-
лив българин, комунист, държавник с висок морал 
и да стане пръв заместник на Тодор Живков?  

Неговият баща – иван Стоянов като ятак на горно-
оряховския партизански отряд е арестуван в родния им 
град Стражица на 12 май 1944 г. и след жестоки инкви-
зиции е разстрелян без съд и присъда. Същата вечер 
двама партизани, без да знаят за неговия разстрел, 
отиват в дома му. Митко и майка му ги приемат и пре-
дават приготвените за тях продукти. Самият той след 
убийството на баща му е арестуван и разследван, но 
това не го сломява и той помага на партизанския отряд 
до 9 септември 1944 г. Неговото по-нататъшно развите 
минава през редовете на Димитровския комунистиче-
ски съюз, от 1955–1958г. е първи секретар на органи-
зацията във Велико Търново, а следващите три годи-
ни е секретар на Централния комитет на комсомола. 
През 1953 г. завършва история в Софийския универси-
тет. От 1961 г. е  на партийна работа, като първоначално 
е  секретар, а от 1971 г. първи секретар на Окръжния 
комитет на БКП във Велико Търново. Именно в този 
период той се утвърждава като голям партиен ръково-
дител, общественик и бъдещ държавник. Проявява де-
лови качества, трудолюбие и талант и промени иконо-
мическия и културен облик на града и окръга. Работи 
в тясна връзка с обикновените граждани, с културните и 
научните дейци, със стопанските, техническите и партий-
ните кадри, което му дава възможност да взема правилни 
решения и да организира тяхното изпълнение. Под не-
гово ръководство са изградени значителни промиш-
лени предприятия. Велико Търново стана център на 
електронната промишленост в България. Забележи-
телни успехи постигна и в  модернизирането и повишава-
не ефективността на селското стопанство в района. Обър-
на голямо внимание на развитието на Велико Търново 
като исторически, културен и туристически град. По 
негова инициатива е съдаден Великотърновския уни-
верситет  „Св.св. Кирил и Методий“. Под негов личен кон-
трол е изградена сградата на университета. Той съдейст-

ва за разкриването на Държавния музикално-драмати-
чен театър в града. Успешна е и работата му за развитие-
то на останалите градове и села на територията на окръга.

Трудолюбието, организаторските качества и ус-
пехите на Димитър Стоянов във Велико Търново са 
оценени от държавното ръководство и той е назначен 
за Министър на вътрешните работи – най-голямото, 
важно и трудно за управление министерство. 

Като министър, Димитър Стоянов проявява ви-
соко чувство за отговорност и изключителна само-
дисциплина. Взискателен и строг е преди всичко към 
себе си. Внимателен към хората и особено към подчи-
нените си, но когато е необходимо е строг и безкомпро-
мисен. При всички случаи обаче  той е справедлив. 
Близки и другари на Димитър Стоянов споделят, че 
строгостта не му е пречела да бъде човеколюбив и 
с весел нрав. Дори понякога в приятелска среда, той 
е запявал хубави български песни. Въпреки натоваре-
ността си, министърът отделя много време и грижи 
за служителите на МВР. В това отношение проблеми-
те са много – осигуряване на жилища, отдих и лече-
ние, професионално усъвършенстване, модернизи-
ране на школата на МВР и научните звена.

Неговите интереси и като министър са всестранни. 
Независимо от това, че работният му ден продължава 
около 14 часа, той намира време да чете, да слуша 

класическа музика, да посещава театри, опери, из-
ложби. Има много приятели и често се среща с видни 
интелектуалци и политически дейци. Намира време и 
за екскурзии в планината. За да бъде в крак с пробле-
мите на МВР той се записва задочно и завършва в 
Москва второ висше образование, свързано с дей-
носття му като министър на вътрешните работи. 

Той бе и добър съпруг, баща и дядо. Радва се на деца 
и внуци. Чувства подкрепата на съпругата си Маргари-
та и на цялото семейство.

Неговият патриотизъм започваше от любовта към 
семейството, превързаността към родния край, лю-
бовта към хората и към Родината.

От дистанцията на времето човек трудно може да 
си представи как министър Стоянов успява да ръково-
ди МВР в продължение на близо 16 години. При това 
в онзи период от време министерството е огромно и с 
изключително много и отговорни задачи по обезпеча-
ването на обществения ред и националната сигурност.

Мащабите и функциите на МВР не могат да се срав-
няват с тези на  сегашното МВР. Тогава към МВР са по-
литическото и научно-техническото разузнаване, 
контраразузнаването, военното контраразузнава-
не, следствието, вътрешните и гранични войски, 
затворите, милицията, противопожарната охрана, 
ведомствените научни и културни институти, науч-
но-техническото управление, икономическото уп-
равление, управлението за безопасност и охрана, 
специалните разузнавателни средства, проследя-
ването, управление „Кадри“, управление „Тил“. Всич-
ки споменати управления и служби на МВР имат свои 
подразделения в цялата страна. Политическото и науч-
но-техническото разузнаване имат резидентури в мно-
го разузнавани страни на различни континети.

Цялата тази голяма и сложна организация за запаз-
ване на реда и сигурността на България е ръководена 
от ген.полковник Димитър Стоянов и в страната е 
установен стабилен ред и сигурност, които осигуряват 
нейния икономически и културен подем.

МВР поддържа  връзки с други държавни  инсти-
туции, обществени организации, научни звена и пряко 
с много граждани. Във ведомството постъпваше огро-
мен поток от информация, нужна за работата на МВР и 
необходима на партийното и държавно ръководство за 
вземане на правилните управленски решения. Необхо-
дима беше постоянна и прецизна оценка на получава-
ната информация, което Димитър Стоянов постигна 
с привличането на добри  анализатори – научни ра-
ботници и опитни оперативни работници.

На стр. 4

на н а Ц и о н а л н ата  сЪвест
единението – вЪрХовното иЗПитание

У
стойчиво морално-политическо единство на граждани-
те;

Вярност към общия духовен код на националната 
идентичност;

Висока и разумна електорална култура;
Готовност за саможертвена съпричастност към национал-

ните идеали и интереси;
Възпитание на поколенията в дух на патриотизъм, толерант-

ност и високо национално достойнство;
Колективна историческа памет, национална чест, гордост и 

достойнство;
Тогава ще сме осъществили мъдрите уроци на историята, че 

вече не е достатъчно само отделните индивиди да станат нрав-
ствени личности чрез преклонение пред живота. Такива трябва 
да станат и народите. 

от любов кЪм Хората и родината
ЗА ЖИВОТА И ДеЛОТО НА ДИмИТЪР СТОЯНОВ
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Политиката е отговорност Пред историята

П
рез последните годи-
ни в комунистическо-
то движение възник-
наха остри диску-

сии по редица икономически, 
политически и идеологически 
проблеми на социализма и не-
говата международна роля.

Тези дискусии са предизви-
кани от множество обектив-
ни и субективни причини, но 
една от тях, и то не маловажна, 
е състоянието и развитието 
на социалистическата общ-
ност.

В развитието на социалис-
тическата общност сме свиде-
тели на явления, които можем 
да наречем тревожни.

Особена загриженост пре-
дизвиква изоставането в сфе-
рата на икономиката. Ние из-
оставаме в областта на общест-
вената производителност на 
труда, в областта на научно-
техническия прогрес и по-спе-
циално в създаването и внед-
ряването на нови технологии. 
От година на година падат тем-
повете на развитие на всички 

социалистически страни.
Това не са второстепенни, 

а основни параметри за раз-
витието на всяка социална 
система. От тях зависят наши-
те възможности за натрупва-
не, за разширено възпроизвод-
ство, за отбрана, жизнено рав-
нище и т.н.

Възниква въпросът – 
кои са причините за това?

Как става така, че десетиле-
тия наред капиталистическият 
строй, който е исторически об-
речен и се раздира от непрео-
долими антагонистични про-
тиворечия, ни изпреварва, а 
в икономиката ние продъл-
жаваме да вървим след него, 
особено през последните годи-
ни, когато той завоюва нови 
позиции в научно-техническия 
прогрес?

Въпросът може да се по-
стави и обратно - защо соци-
алистическият строй, който 
е прогресивен, дава простор 
в развитието на производи-
телните сили, в творчеството 

на народните маси и в разви-
тието на отделния човек, де-
сетилетия вече не може да из-
лезе начело на техническото, 
технологическото и иконо-
мическото развитие в света?

Разбира се, една трезва 
оценка на положението изис-
ква да се отбележи, че ние - 
СССР и другите социалисти-
чески страни, за кратък исто-
рически период постигнахме 
огромни успехи. Социализмът 
показа своето явно превъз-
ходство в социалната област. 
Благодарение на развитието на 
редица научни и промишле-
ни отрасли СССР постигна па-
ритет във военната област, а 
това е историческо завоевание.

Но истината е, че общо в 
икономиката, в производство-
то и в развитието на техноло-
гиите ние вървим след капи-
талистическата система и в 
тези области тя продължава да 
ни превъзхожда.

Разполагаме ли с необхо-
димите обективни матери-
ални предпоставки за изпре-
варващо развитие? Да!

Какво имам предвид?
1. Развитите капиталис-

тически страни, с изключе-
ние на САЩ, нямат собствена 
суровинна и енергийна база 
в „метрополията“, докато 
ние, социалистическите стра-
ни, имаме всичко и то именно 
в „метрополията“, т.е. в наша-
та общност.

2. изградихме мощна ма-
териално-техническа база в 
основните отрасли - енерге-
тика, машиностроене, химия 
и т.н. Нещо повече, по основ-

ни продукти - нефт, газ, метал, 
цимент и т.н. на глава от насе-
лението, ние достигнахме или 
сме близо до най-развитите ка-
питалистически държави.

3. Разполагаме с голям и 
добре подготвен кадрови по-
тенциал - работническа класа, 
селскостопански труженици, 
технически специалисти и дру-
ги. Вярно е, че в някои отно-
шения ни липсват достатъчно 
опит и традиции, но като цяло 
нашите народи в образовател-
но, професионално и културно 
отношение са отишли много 
напред, особено младото поко-
ление.

4. Разполагаме с почти 
два пъти по-многоброен кад-

рови научен потенциал. В Съ-
ветския съюз има академии с 
мощен потенциал. Такава е ка-
рартината и в другите социа-
листически страни.

5. Обществената собстве-
ност върху средствата за про-
изводство и централизира-
ното стратегическо планира-
не на икономиката ни дават 
предимства; за които капита-
листическите страни не могат 
и да мечтаят.

Защо тогава не можем да 
се възползуваме от тези и 
други обективни предимства 
на социалистическата систе-
ма?

Главното е, че ние прене-
брегваме основни обективни 
закономерности в развитието 
на социализма. Тук именно се 
крие най-съществената при-
чина за настъпилите деформа-
ции в икономиката и нейното 
управление, в развитието и в 
прилагането на техническия 

прогрес.
Вместо да се опираме на-

пълно на обективните зако-
номерности, да ги превърнем 
в наши съюзници, ние се бо-
рим срещу тях с цялата сила 
на нашия административен 
и партиен апарат. Но в тази 
борба те ни победиха. Защо-
то обективните закономернос-
ти съществуват независимо от 
нашата воля и желание, както 
е казал Ленин, „те действуват 
без да искат разрешение от на-
чалството“.

Освен това ние недоста-
тъчно познаваме и изучава-
ме обективното действие на 
тези закономерности.

Да вземем 

проблема с научно-
техническата революция – 

една основна закономер-
ност в развитието на съвре-
менното общество.

Качествените промени в 
развитието на производи-
телните сили, за които в ми-
налото са били необходими 
столетия, сега се извършват 
за години, а в бъдеще - веро-
ятно и за по-кратки срокове. 
Ускореният научно-техни-
чески прогрес не е само при-
казки, определения и кон-
цепции, а закономерност в 
развитието на производител-
ните сили на съвременното 
общество.

Можем ли да кажем, че сега 
ние управляваме нашето об-
ществено развитие в съответ-
ствие с изискванията на тази 
закономерност?

На стр. 6-7
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Димитър Стоянов проя-
вяваше сериозни гри-
жи и за въвеждането 
на постиженията на съ-

временната наука и техника в 
оперативната дейност на МВР. 
За него нямаше важни и вто-
ростепенни задачи, но той мо-
жеше точно да определя прио-
ритетните задачи в защита на 
националната сигурност и об-
ществения ред и да организира 
и контролира тяхното изпъл-
нение.

Димитър Стоянов отделя-
ше голямо внимание на пови-
шаване на ефективността на 
българското разузнаване. В 
това отношение той проявява-
ше пристрастие към турското 

направление, което бе главното 
направление на нашето поли-
тическо разузнаване и водеше  
успешна разузнавателна дей-
ност по Турция и то основно 
на нейна територия. Ненапраз-
но през всичките години  като 
министър, той бе член на пар-
тийната организация на тур-
ския отдел – отдел Първи на 
ПГУ. Като негов ръководител  
от 1977-1983 г. съм свидетел, 
че той не членуваше формално 
в организацията, а беше един 
от активните нейни редови 
членове. Винаги е присъствал 
на годишните отчетни събра-
ния, а когато имаше възмож-
ност и на редовните партийни 
събрания. Правеше подробни 
изказвания, в които анализи-
раше развитието на двустран-
ните ни отношения с Турция 
и подривната дейност на тур-
ските разузнавателни органи 
на наша територия, и във връз-
ка с това очертаваше разузна-
вателните задачи, които отде-
лът трябваше да решава. Този 
му интерес го караше да отделя 
голямо внимание и на отдели-
те в контраразузнавателните 
управления, които работеха 
по линия на турския шпионаж 
и подривни организации и ко-
ито за целия период на социа-
листическа България разкри-
ха и бяха осъдени 500 турски 
шпиони. 

Като умерен човек, хума-
нист и опитен ръководител, 
министър Стоянов никога не 
каза лоша дума по отношение 
на живеещото  у нас мюсюл-
манско население. Той ни съ-
ветваше  и изискваше в рабо-
тата си по това население да 
уважаваме достойнството му 
и да спазваме строго закон-
ността. Винаги проявяваше 
внимание и уважение към него 
и смяташе, че за да може то да 
се интегрира към коренното 

българско население, трябва да 
му се повиши жизненото и кул-
турното равнище. Той дори на-
значаваше офицери в нашето 
разузнаване и контраразузна-
ване от средите на турскоезич-
ното население. и тези офице-
ри никога не ни посрамиха 
и се държаха като достойни 
български граждани.

Като министър Димитър 
Стоянов се интересуваше мно-
го  от икономическото раз-
витие на България. Полагаше 
значителни усилия за разви-
тието, оперативното израства-
не и подобряването на инфор-
мационната работа на Нач-
но-техническото разузнаване. 
Лично контролираше каква е 
съдбата на получената от него 
информация и как се реали-

зира в практиката. Беше дово-
лен, че ежегодно министер-
ството спестяваше милиони 
долара на държавата с вне-
сените в страната чужди тех-
нологии. Отблизо ръководеше 
и контролираше работата на 
четвърто управление на ДС, 
което обезпечаваше в контра-
разузнавателно отношение си-
гурността на българската ико-
номика.

Натовареността, чувството 
за отговорност и продължител-
ния работен ден се отразиха на 
здравословното му сътояние. 
Но той не преставаше да рабо-
ти и да отдава силите си за до-
брото на България. Министър 
Димитър Стоянов се ползва-
ше с голям авторитет и уваже-
ние от целия състав на минис-
терството. Ние го считахме за 
един от нас, бойците на тихия 
фронт.

След преминаването на ра-
бота на Политбюро на БКП, 
Димитър Стоянов не промени 
достойното си поведение и ос-
тана все така пословично скро-
мен, честен и трудолюбив.

Той е споделял пред свои 
близки, че „реформаторите“ 
от 10 ноември са направили 
опит и него да въвлекат в под-
готовката на преврата против 
Тодор Живков. Естествено той 
като опитен държавник и ве-
рен на партията човек много 
добре е разбирал, че това  дело 
е антипартийно и антидър-
жавно. Смятал е, че „рефор-
маторите“ не си дават смет-
ка какво вършат и че в край-
на сметка те ще предадат влас-
тта в ръцете на най-уродливата 
част от българското общество, 
която ще унищожи държавата. 
Явно Димитър Стоянов, като 
разумен и съвременен човек е 
виждал, че след разпадането 
на СССР и Варшавския дого-
вор, както и настъпилите про-

мени в Европа, 
в България са необходими 

промени, 
но те не могат да бъдат из-

вършени от антипартийно на-
строени хора, а трябва да бъдат 
извършени внимателно, по-
степенно и под ръководство-
то на партията, като се запази 
спокойствие в страната, ней-
ното икономическо развитие и 
националната сигурност.

След 10 ноември 1989 г., 
Димитър Стоянов запази 
присъствието на духа и ос-
тана убеден комунист и па-
триот. Прие с болка разгрома 
на органите за безопасност, ху-
лите срещу колегите му от раз-
узнаването и контраразузнава-
нето и разрухата на държавата. 
Някои от членовете на Полит-

бюро и Министерския съвет 
му обърнаха гръб. На 9 ноем-
ври 1990 г. той бе изключен 
от БСП. Огромната част от ко-
легите и приятелите му обаче 
го подкрепяха с каквото може-
ха. Димитър Стоянов стоиче-
ски понесе всички незаслуже-
ни обвинения и хули.

Той не беше идеолог на въз-

родителния процес и не споде-
ляше идеята за смяна на тур-
ските имена с български, но 
разглеждаше появата и разви-
тието на възродителния про-
цес като закономерно продъл-
жение на националното Въз-
раждане. След Освобождени-
ето от турско робство основна 
задача по възродителния про-
цес беше да се интегрират по-
турчените българи към корен-
ното българско население. За 
съжаление, в работата по този 
проблем българските инсти-
туции бяха непоследовател-
ни и мудни. МВР не е проме-
няло имената, а е изпълнявало 
решения на ПБ на ЦК на БКП 
и е  обезпечавало обществения 
ред.

Министър Стоянов знае-
ше, че следствието по възроди-

телния процес е започнало по 
инициатива и нареждане на 
Андрей Луканов, Петър Мла-
денов и чавдар Кюранов. Кю-
ранов на два пъти от името на 
ръководството на БКП е ходил 
при главния прокурор Васил 
Мръчков и е настоявал да запо-
чне дело по возродителния про-
цес. Главният прокурор обяснил, 
че няма основание за образува-
не на такова дело. една седмица 
преди арестуването на Тодор 
Живков главният прокурор е 
викан и заплашван от Андрей 
Луканов и  Петър Младенов и е 
бил принуден да образува дело 
по възродителния процес. 
Един от основните обвиняеми 
по него беше Димитър Стоянов. 
По времве на следствието той се 
държа достойно и не се призна 

за виновен, но цялото му семей-
ство беше подложено на непре-
къснат морален и психологиче-
ски тормоз. Той гледаше на про-
цеса като на една възможност 
да защити себе си, органите на 
МВР и България от несправедли-
ви обвинения. Той беше убеден, 
че по време на процеса ще може 
“да защити смисъла на своя жи-

вот“ и че ще може да докаже за-
плахата, надвиснала над стра-
ната в резултат на великодър-
жавните планове на Турция 
и подривната антибългарска 
и протурска дейност на ДПС. 
Неговото безпокойство и трево-
га идват и от решенията на пле-
нума на ЦК на БКП, състоял се 
на 29 декември 1989 г.,  които 
бяха по същество антибългар-

ски и оправдаващи подривна-
та и шпионска дейност на Тур-
ция против България. Българ-
ските разузнавачи и контрара-
зузнавачи бяха обвинени за това, 
че са водили денонощна борба за 
пресичане на подривната дей-
ност на  турските разузнавател-
ни служби против България.

В отговор на обвиненията 
той написа и книгата си „ЗА-
ПЛАХАТА“ с подзаглавие „Ве-
ликодържавния национали-
зъм и разузнаването на Турция 
против България“ /преизда-
дена през 2010 г./.  В нея е из-
ложена и анализирана 130-го-
дишната подривна дейност на 
турската държава и нейните 
разузнавателни органи против 
националната сигурност на на-
шата Родина. В книгата Дими-

тър Стоянов  разобличава тур-
ските великодържавни амби-
ции, които предвиждат през 
21 век Турция да се превър-
не в империя и да бъде съз-
дадена мюсюлмавнска дъга 
от Адриатика до Китай, в ко-
ято да влизат и българските 
земи. Той разобличава турски-
те твърдения, че у нас има тур-
ско национално малцинство, 
помашка и ромска нация, ро-
допски анклав, аспирации 
за Тракийска автономия под 
попечителството на Турция. 
Авторът на „Заплахата“ при-
канва управляващите да бъ-
дат по-внимателни в полити-
ката си по отношение на Тур-
ция и да бъдат бдителни към 
ДПС. Оценките на този изклю-
чителен труд са много и всич-
ки те са положителни. Големи-
ят български учен академик 
илчо Димитров казва: “Това е 
книга от която не личи, че ав-
торът е министър, а по-скоро 
научен работник със забеле-
жителна ерудиция“. Тази кни-
га показва духовната сила на 
Димитър Стоянов, неговата 
нравствена чистота, интелекту-
ални възможности, чувство за 
отговорност пред българския 
народ, трудолюбие и всестран-
на дейност в защита на наци-
оналната сигурност на нашата 
Родина. Или както се изразява 
проф. Орлин Загоров, с нея 
Димитър Стоянов показа, че 
е “Рицар на дълга“.

Авторът на този текст,  
Димитър ВАНДОВ (1927) – 
доктор по история, в продъл-
жение на 40 години работи в 
българското разузнаване. Бил е 
ръководител на резидентурна-
та ни група в Турция и Фран-
ция и началник на първи от-
дел на Първо главно управле-
ние. Автор е на няколко книги. 
През 2007 и 2011 г. издава до-
кументалните книги „Разузна-
ване по главното направление“ 
и „Двубоят между разузнава-
нето и контраразузнаването 

на България и Турция“, в които разказва за своята дейност в Тур-
ция и заема позиции по обществено-политическите промени 
в страната. 

от любов кЪм Хората и родината
ЗА ЖИВОТА И ДеЛОТО НА ДИмИТЪР СТОЯНОВ

Ген. Полк. Димитър Стоянов живя напрегнат, но достоен 
човешки живот и допринесе много за развитието и укреп-
ването на България и за обезпечаване на нейната нацио-
нална сигурност. Неговото място в обществено-политическия 
живот на нашата страна тепърва ще се откроява от самия ход на 
историта, от събитията и процесите, които предстоят. Без съм-
нение обаче, той ще заеме достойно място в историята на 
България.

Поклон, дълбок поклон пред паметта на Димитър Стоя-
нов.

22 октомври 2018 г. 

СЪОБРАЖеНИЯ
/Тезис/

I. ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОБЛемИ В 
РАЗВИТИеТО НА РеАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪм

Поверително писмо на Тодор Живков до михаил Горбачов

Делегация на БКП на 26-тия конгрес на КПСС (21 февруари – 3 март 1981г). 
Отляво надясно: Станко Тодоров, Димитър Станишев, Тодор Живков и Гриша Филипов.
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От стр. 5

Не, защото:
научно-техническият 

прогрес не е, залегнал в ос-
новата на нашето планиране, 
ценообразуване, кредитира-
не и финансова политика, не 
е в основата на инвестицион-
ния процес и на материално-
то стимулиране;

научно-техническият 
прогрес не лежи в основата 
на подходите, методите и тех-
нологиите на управлението, 
нито в основата на действие на 
целия ни икономически меха-
низъм;

организацията и управле-
нието на науката не са насо-
чени в достатъчна степен към 
технически и технологически 
пробиви;

носителите на научно-тех-
ническия прогрес при социа-
лизма не са сред хората с най-
високи доходи.

Не е ли парадоксално, че ре-
зултатите от наши научни по-
стижения се усвояват и вне-
дряват много по-бързо от ка-
питалистическите фирми?

От изискванията на научно-
техническия прогрес изостават 
организацията и приложна-
та насоченост на информаци-
онната система.

За да постигнем научно-
технически прогрес, ние си 
служим най-вече със силата 
на партийния и държавния 
апарат, упражняваме адми-
нистративен и политически 
натиск върху стопанските 
ръководители и трудовите 
колективи, върху научните 
институти и развойните зве-
на. Ние сме ги превърнали в 
обект на натиск, а не в субе-
кти на активно и самоиници-
ативно развитие със собстве-
но настървение към техниче-
ския прогрес.

Сега въпросът е на дело 
да превърнем научно-техни-
ческата революция в основа 
на цялостното ни социално-
икономическо развитие.

Очевидно за това са необ-
ходими дълбоки преустрой-
ства в организацията, в упра-
влението и в стимулирането 
на научно-техническия про-
грес, но главно и преди всич-
ко - в системата на планира-
нето. Плановото начало, което 
е, наша сила, на практика се е 
превърнало в задържащ фак-
тор на научно-техническия 
прогрес.

Остро стои и въпросът за 
изучаването на вътрешни-
те закономерности и тенден-
ции на научно-техническата 
революция.

Всички ние, в това число и 
България, се стараем нещо да 
направим, но това е само един 
опит. Основните решения би 
трябвало да изведем с общи 
усилия, с усилията на целия 
наш теоретически фронт.

или да вземем друга зако-

номерност. Става дума за 
усъвършенствуването 
на производствените 

отношения 
с оглед да дадем простор 

за развитие на съвременните 
производителни сили.

През последните години в 
нашите страни настъпиха съ-
ществени изменения във 
формите на социалистиче-
ската собственост и в техни-
те взаимоотношения. Тези 
изменения би трябвало да се 
съпровождат от съответни 
промени в начина на тяхната 
организация и управление, 
в отношението на хората към 
средствата за производство и 
т.н.

Или да вземем закона за 
стойността и свързаните с 
него стоково-парични отно-
шения, с които продължаваме 
да не се съобразяваме напълно. 
Правим опити за разработване 
на съответни икономически 
механизми, но те се оказват 
недостатъчно ефективни. 
Половинчатите резултати, 
които получаваме, се дължат 
на факта, че не преустройва-
ме цялостно организацията 
и управлението на икономи-
ческите взаимоотношения и 
особено планирането.

Допускат се груби наруше-
ния при прилагането на социа-
листическите принципи и нор-
ми на разпределение според 
количеството и качеството 
на труда. Това подкопава уси-
лията ни за повишаване на 
качеството и производител-
ността на труда, за увелича-
ване ефективността на про-
изводството и за укрепване 
на трудовата дисциплина.

или да вземем 
развитието на 

политическата система. 
Нашата система е закосте-

няла по отношение на демо-
кратическия централизъм. 
Ние не бива повече да раз-
глеждаме Лениновия прин-
цип на демократическия 
централизъм само като орга-
низационен въпрос, като въ-
прос, засягащ единствено уп-
равленски и организационни 
структури. Не бива да подце-
няваме неговата роля в разви-
тието на производствените и 
на политическите отношения 
при социализма на всички рав-
нища.

В нашите страни в течение 
на няколко десетилетия стана-
ха гигантски промени в про-
изводителните сили. Подоб-
ни промени настъпиха в соци-
ално-класовата структура, в 
начина на живот, в полити-

ческото и културно развитие 
на трудещите се. Всичко това 
изисква друго съотношение 
между централизъм и демок-
ратизъм, между централизъм 
и децентрализъм, а ние тъпчем 
на едно и също място по този 
въпрос.

Животът обаче се оказва 
по-силен от нас и ни заставя 
да реагираме, макар и със за-
къснение и с полумерки.

Всички ние, в това число и 
нашата партия, правим из-
вестни усилия да излезем от 
тази закостенялост.

Както се вижда, отново ста-
ва дума за въпроси, които из-
искват общи теоретически и 
практически решения.

Друг проблем, свързан 
със 

състоянието и 
Функционирането на 
нашата политическа 

система, 
е възникването на чужди 

на социализма взаимоотно-
шения и социални групи, ко-
ито съществено деформират 
общественото ни развитие.

Понастоящем комплексът 
от партийни и държавни ин-
ституции и техният апарат е 
толкова огромен и централи-
зиран, толкова тежък и тро-
мав, че отнема повече разходи 
и социална енергия, отколко-
то социализмът може да си 
позволи. Вместо всестранно да 
подпомага развитието ни, той 
има силна бюрократична на-
гласа.

Около този комплекс се 
формира цяла прослойка, са-
мовъзпроизвеждаща се со-
циална група, чиито лични 

интереси и привилегии се 
засягат от всяка програма за 
структурни промени. Тази 
група се изправя срещу всяка 
промяна, в това число срещу 
науката и техническия про-
грес. Със своята работа и пове-
дение именно тя изпразва от 
съдържание взетите реше-
ния, като ги превръща в кухи 
лозунги, в тонове бюрокра-
тични документи, които само 
имитират промяна и дейст-
вие.

Нашата политическа тео-
рия и практика не е намерила 
противовес на това опасно 
явление. Една от причините за 
неговото развитие очевидно е 
неоснователно дългото задър-
жане на преустройството и 
усъвършенствуването на поли-
тическата система на социали-
зма в съответствие с новата об-
становка и новите задачи.

Проблем, който не може да 
не ни тревожи, е натрупаното 
през последното десетилетие 

социално напрежение 
Това все повече поставя на 

изпитание осъществяването на 
ръководната роля на комунис-
тическите партии.

Това напрежение намира 
различен израз в социалното 
и политическото поведение 
на някои слоеве на работни-
ческата класа, на младежта и 
интелигенцията в социалис-
тическите страни - от апатия 
или груба потребителска ори-
ентация до стачки и открити 
контра революционни дейст-
вия.

Особеното в тези явления 
е, че протестът е насочен не 
толкова против социализма, 

колкото против нарушаване-
то на неговите принципи, не 
толкова срещу социалисти-
ческата власт, колкото срещу 
лошите, порочни методи на 
управление. Той не е насочен 
срещу комунистическите пар-
тии, а срещу грешките в тях-
ната политика.

Въпреки нашите много-
кратни постановки досега не 
сме решили въпроса за пре-
махване на грубото вмеша-
телство на партийните орга-
ни в работата на стопанските 
и държавните звена. Това на-
малява отговорността на тези 
звена и неизбежно принизява 
ръководната роля на партията 
като политически авангард на 
общественото ни развитие.

Задача и задължение на на-
шите партии е да гарантират 
функционирането на социа-
лизма без деформации и из-
вращения, като укрепват до-
верието в законите на соци-
алистическата държава, в со-
циалната справедливост и 
ефективността на обществе-
ния контрол, в изборността и 
сменяемостта на кадрите, в от-
кровения и честен разговор с 
масите.

Или да вземем 
развитието на 

интеграционните 
процеси. 

Това е също една законо-
мерност в развитието на об-
ществото. Интеграционни 
процеси се развиват и при ка-
питализма, и при социализма, 
защото са свързани със задъл-
бочаването на общественото 
разделение на труда в съвре-
менния свят и с научно-техни-

ческата революция.
Социалистическата систе-

ма има многократно по-голе-
ми възможности за развитие 
на тези процеси поради харак-
тера на собствеността, на по-
литическата и идеологическата 
надстройка в нашите страни.

Значителна част от тези 
предимства ние реализирахме 
чрез досегашната дейност на 
Съвета за икономическа вза-
имопомощ. Това също така 
е наше голямо завоевание. Не 
може обаче да не се: види, че 
сега СиВ, с действията и сти-
ла си на работа, изчерпва до 
голяма степен своите въз-
можности като един от реша-
ващите фактори на развити-
ето и укрепването на социа-
листическата общност.

В рамките на СиВ труд-
но се появяват нови неща, 
а дори и това, което се появя-
ва, погива, защото ние се мъ-
чим да наливаме младо вино 
в разсъхнала се бъчва. Този 
извод може да се стори няко-
му пресилен, но и последното 
съвещание на най-високо рав-
нище, не отговори на новите 
потребности на обществено-
то развитие. Явно е - козме-
тичните мерки вече не са дос-
татъчни.

Не е ли парадокс това, че 
всяка от нашите страни може 
да създаде по-лесно съвмест-
но предприятие или да орга-
низира развойна дейност с 
фирма от капиталистическа 
страна, отколкото ние можем 
да направим това помеж-
ду си? По-лесно е изграждане-

то на предприятие с обща соб-
ственост с капиталистическа 
фирма, отколкото създаването 
на предприятие с обща соб-
ственост в рамките на СиВ.

Поради прекомерната цен-
трализация трудно се създават 
преки връзки между пред-
приятия и стопански органи-
зации от социалистически-
те страни. Силно са затрудне-
ни контактите между научни-
те организации и самите учени, 
между стопанските ръководи-
тели, дори и между тези от ми-
нистерско равнище.

Ние нямаме истински 
съвместни научно изследо-
вателски и развойни колек-
тиви, не сме решили въпроса 
за тяхното заплащане, стиму-
лиране и съвместно използува-
не на техните резултати. Вмес-
то това се развива дребнав „ко-
мерсиализъм“ при продажба-
та на научни и технически 
постижения.

И досега в СИВ не са реше-
ни такива съществени въпроси 
като превръщането на пре-
водната рубла в действител-
на международна валута за 
обмен между социалистиче-
ските страни, изграждането 
на гъвкава ценова система, на 
стабилна политика на специа-
лизация и коопериране.

Ние нямаме обща иконо-
мическа стратегия за различ-
ните райони на света. Чес-
то пъти не знаем какво искаме 
да постигнем - в момента, след 
десет, след двадесет години. 
Всеки от нас действува откъс-
нато от другите, често се конку-

рираме помежду си или си пре-
чим.

Липсва ни дългосрочна 
стратегия за постигане на оп-
ределена цел в даден район 
или отделна страна.

Налага се общият извод: 
ние не управляваме в съот-
ветствие с изискванията на 
обективните закономернос-
ти, не управляваме с помо-
щта на науката.

Управлението се осъщест-
вява преди всичко 

на базата на 
самочувствието за вярна 

интуиция, 
на самочувствието, поро-

дено от концентрацията на 
властта, чрез която при соци-
ализма всичко може да се на-
прави, а след като е направено, 
всичко може да се оправдае и 
„теоретически“ да се обосно-
ве.

В съвременната обстанов-
ка обаче да се опитваме да уп-
равляваме без прякото учас-
тие на науката, е бедствие.

Икономиката и обществе-
ните отношения в страните на 
реалния социализъм стават все 
по-сложни, все по-динамич-
ни, а управляваните субекти 
- все по-интелигентни. Да се 
управлява в такава обстанов-
ка без прякото участие на нау-
ката и на научния потенциал 
става абсурдно.

Ние все още не можем да се 
освободим от схващанията, 
че е достатъчно да се овладе-

ят основите на марксизма-ле-
нинизма, за да може правил-
но да се управлява на всички 
равнища; че едва ли ни е не-
обходимо да развиваме нау-
ките, свързани с управление-
то, щом разполагаме с общи-
те истини на научния кому-
низъм.

Това ни пречи да изпол-
зуваме потенциала от мисле-
щи, високоинтелигентни и 
високо квалифицирани ико-
номисти, социолози, инжене-
ри психолози и други, с които 
разполага нашата система.

Не е достатъчно например 
да упрекваме икономическа-
та наука, че ни е длъжник. Ние 
сме тези, които не я търсят и 
не вземат от нея онова, кое-
то може да даде. Не създаваме 
необходимите условия за раз-
гръщане на научното твор-
чество. По отношение на из-
следването на първата фаза на 
нашето общество икономи-
ческата наука се върти в ома-
гьосан кръг. А тя е способна да 
анализира дълбоко явленията, 
в това число и негативните яв-
ления в нашето развитие.

Назряла е необходимост-
та да пристъпим 

към изграждане на 
съвместни програмни 

колективи 
с широко интернационал-

но участие. На тях да се въз-
лага извършването на срав-
нителни и други анализи и 
разработването на конкретни 
предложения с участието на 
научни работници, специали-
сти и ръководители от различ-
ни ведомства и институти, сто-
пански организации и дру-
ги, работещи както в нашите 
страни, така и в СиВ, в меж-
дународни институти, банки, 
организации и други.

Ние трябва да преминем и 
към провеждането на съвмест-
ни социални експерименти. 
Предмет на подобно експери-
ментиране например може 
да бъде функционирането на 
икономическия механизъм на 
всички равнища на управле-
нието от националните пла-
нови органи и министерства, 
до предприятието и неговите 
подразделения, включително 
и бригадната организация на 
труда.

На стр. 8

Политиката е отговорност Пред историята
Поверително писмо на Тодор Живков до михаил Горбачов

Тодор Живков, Иван Боев и Михаил Горбачов, София, 
23 октомври 1985г., Площад  „9-ти септември“.

Тодор Живков (7.9.1911 – 5.8.1998г.) Генерален секретар на 
ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НР България.

Тодор Живков с делегацията на ССР за 40 годишнината на со-
циалистическата революция в България, на посещение в НПК 
„Георги Димитров“, Пловдив, 10 септември 1984г. Отляво на-

дясно: Никой Рижков, Леонид Греков, Тодор Живков, 
Иван Боев и Михаил Горбачов.
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Съображенията, съпровождащи оповесте-
ното тук писмо, са плод от труда на стоти-
ци родни интелектуалци, политици и други 
вещи хора в българската общественост. Тодор 

Живков е поставил подписа си под този документ, 
за да поеме и своята отговорност пред обществото 
за съдържащите се в него оценки и идеи. Колектив-
ният труд е достойно обществено явление, каквото е и 
в случа, но безименният колективен автор, твърди той, 
често крие бягството от отговорност на участниците 
в него. При това, в случая става дума за отговорност и 
пред световната история.

Тезисът, както са обозначени съдържащите се в 
писмото идеи, е плод от работата на споменатите лица 
в продължение поне на две десетилетия. Соча това об-
стоятелство, за да подчертая, че написаното в съ-
ображенията, съпровождащи писмото, заслужа-
ва вниманието ни и като плод на най-задълбочено 
дългогодишно интелектуално творчество.

Патосът в творческото усилие на всички работни 
групи е убеждението, че историческият напредък 
не е обвързан само с промяната на икономическата 
система. Във всички изказани становища там, прози-
ра презумпцията, че преминаването на средствата за 
обществено производство от частна в обществена 
собственост не е единственият признак за общест-
вения възход. Капиталистическата система и тогава, и 
днес продължава да превъзхожда социализма там, 
където го има. И това е, струва ми се, истинският сми-
съл на използваното тогава понятие „Ново историче-
ско съдържание“, което в книгата си „Знайно и незнай-
но“ погрешно изтълкувах само като интуитивно 
уловен и заявен от Тодор Живков обобщаващ при-
знак на съвременността ни.

В писмото му с това понятие се откликва и на про-
дължилото с десетилетия неоснователно самочувст-
вие, дори плебейско високомерие сред много от со-
циалистически преустройващи се държави по оно-
ва време. Включително и у нас, но предимно в Съвет-
ския съюз, откъдето то се проявяваше и като основна 
спирачка в обновлението им.

Не това ли самочувствие попречи на съветски-
те лидери и съратниците им в другите социалистиче-
ски страни да пренебрегнат мнението по този повод и 
на геният в науката Алберт Айнщайн? В статията си 
„Защо социализъм?“ той още през 1949 година изказ-
ва ясно и недвусмислено истината, че за историче-
ското утвърждаване на социализма не е достатъч-
на само обществената собственост на средствата за 

производство. Не-
обходимо е коренно 
преустройство и в 
държавата. Необхо-
димо е тя да не се про-
явява като вездесъща 
сила, регламентира-
ща живота на хората, 
а да е организатор на 
историческото им 
творчество. Това не-
гово твърдение още 
тогава е било укори-
знено насочен пръст 

към истина, която и 
по онова време бе пре-

небрегвана по непростим начин.
Питам се кое в първата държава на работници-

те, селяните и приобщената към тях интелигенция 
позволи тази истина да остане без необходимото 
внимание от онези, към които е била отправена?

В среща с ръководителите на партиите победител-
ки в неотдавнашните избори в Русия, господин Путин 
укори компартията, олицетворявана там от г-н Зю-
ганов, че именно тя допусна да се разпадне СССР. 
„Вие, каза той, знаете как се отнасям към развала-
та на Съветския съюз. Съвсем не беше необходимо да 
се прави това. Можеше да се подемат преобразова-
ния, включително и от демократичен характер, без да 
става случилото се…“.

Към този деликатно изразен укор към представи-
телите на съветската комунистическа партия, заслужа-
ва да се прибави и още една обстоятелство. Нейният 
създател – Ленин, още в първите години на съвет-
ската власт на всеослушание заявява, че щом като 
социализмът победи политически и в някои от ев-
ропейските страни, то в сравнение с тях, социалис-
тическа Русия изведнъж ще се окаже страна, изо-
станала в качеството на живота и в обществения си 
развой.

Тъй че тази партия, и не само тя, а цялата руска 
и неруска, исторически обвързана със социализма 
общественост, е длъжна да отговори защо бяха пре-
небрегнати споменатите важни, дори съдбоносни 
за народите в Съветския съюз предупреждения?

Какво затлачи общественото аз на народите в бив-
шия Съветски съюз, за да дадат те път на социална 
система, при която от една личност зависи всич-
ко, включително и разрухата на великата държава, 

а тази личност да не е зависима от никого? Защо до-
пуснаха копирането на лъжливата буржоазна демо-
крация във вид на демократичен централизъм, за 
да се установи в наглед цивилизован вид и при тях ед-
нопосочната лична власт?

Какво породи нехайството на цяла една соци-
алистическа държава, допуснала на нейния връх 
да се установи потомък на разкулачено семейство, 
лице, таило класовата си злоба и само заявяващо се 
пред световната общественост, че е било враг на со-
циализма?

Кое обстоятелство доведе до безпрецедентното 
пренебрегване от нейна страна на загрижеността 
сред български научен и политически потенциал, 
поднесъл като на длан основните проблеми пред 
световния социализма по онова време?

Защо в Китай и в малката Куба при неимоверни 
трудни условия се разгърна творческата енергия и 
жертвоготовността на народа, превърнали страни-
те си в икономически сред най-силните страни (Ки-
тай), или екологически сред най-развитата в света 
държава (Куба), а в Русия и другаде по света, соци-
ализмът бе сполетян от историческата капитула-
ция? Ръководителите им там успяха да се предпазят 
от априорното самочувствие на исторически побе-
дители и организираха най-ползотворно творческите 
сили на народите си. Нима Съветският съюз бе сте-
рилен откъм управленчески ум, доблест, решител-
ност и геройство?

Тази партия, нещо повече, интелектът на Русия, 
е длъжен вече и пред историята да даде открито и 
вярно отговорите на тези питания, които очаква 
цялото човечество.

През настоящата година (бр.2017г), се навършват сто 
години от октомврийския преврат в царска Русия, по-
ставил началото на цяла епоха в живота не само на ней-
ните народи, но и на човечеството. Затова то с основа-
ние желае да узнае тези отговори най-напред или предим-
но от интелектуалния гений на тази страна.

Дължи го и заради нещастията от разрухата на 
социалистическия порив в живота на милиони 
хора по света, породени от сочените дотук обстоя-
телства.

Дължим го и ние, българските комунисти и 
напредничавите безпартийни люде в родна-
та страна, които се залъгаха с мнимото, из-
мамно и безпочвено европеизиране и също 

забравиха за своята историческа отговорност за 
разрухата на социализма и в нашата страна.
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Н
яма съмнение, че 
ако на нашия нау-
чен потенциал се 
даде възможност да 

анализира всички явления 
в социалистическото обще-
ство, той може да ни предло-
жи добри решения и рацио-
нални подходи. Ние обаче не 
му предоставяме тази възмож-
ност. Плашим се от евентуални 
грешки. Може някои хора на 
науката наистина да сгрешат. 
Но много от научните резулта-
ти, които ще получим, ще ни 
бъдат от полза.

Поставените въпроси 
имат и важен 

международен аспект. 
Бавното преустройство на 

политическата и стопанската 

система като цяло, изоставане-
то в областта на теорията, муд-
ното развитие и решаване на 
елементарни проблеми на жиз-
неното равнище, изоставане-
то и примитивността в сфера-
та на услугите, увеличаващият 
се бюрократизъм в действието 
на държавните органи и т.н. - 
всичко това се отразява отри-
цателно и в международното 
комунистическо движение.

Реалният социализъм по-
степенно започва да губи сво-
ята привлекателност за евро-
пейските и за други комунис-
тически партии. Много от тях 
се лутат в намирането на верен 
път, търсят „еврокомунистиче-
ски“, „демократически“, „плура-
листичен“, „пазарен“ и т.н. мо-
дел на социализма, а по съще-
ство се свличат на социалде-
мократически позиции. С това 
те губят влиянието си сред 
работническата класа, а още 
повече - сред революцион-
но настроената младеж. Въз-
никват и сериозни трудности 
в единомислието и единодей-
ствието в между народното ко-
мунистическо и работническо 
движение.

Като не вижда революцион-
на алтернатива в комунистиче-
ските партии, радикално на-
строената част от младото по-
коление в капиталистическите 
страни попада под влиянието 
на леви и ултралеви групи-
ровки, част от които имат же-
лание за революционна промя-
на, но не приемат марксизма-
ленинизма като революционна 
теория.

Всичко това очевидно на-
лага сериозни промени не 
само в нашето вътрешно раз-
витие, но и в отношението 
ни към братските комунис-
тически партии извън света 
на социализма.

Сега е важно да се проявя-
ва по-голямо разбиране към 

техните проблеми и трудности, 
да полагаме усилия за възста-
новяване и укрепване на дове-
рието помежду ни. Самите ние 
следва да се отнасяме 

с по-високо чувство на 
отговорност 

за съществуващите у нас 
слабости и нерешени пробле-
ми, със съзнание, че тяхното 
премахване е едно от решава-
щите условия за засилване вли-
янието на комуни- стическото 
движение.

Разбира се, могат да се по-
ставят и други проблеми, но 
дори и тези са достатъчни, за 
да се разбере, че ако се запазят 
неблагоприятните тенденции 
и явления в нашето собстве-
но развитие, ние самите ще 
предоставим на капитализма 
обективна възможност в кра-

тък исторически срок:
да извлече максимално 

едностранни политически 
изгоди;

да отслаби единството на 
социалистическите страни 
чрез икономическо изтоща-
ване и изостряне на нашите въ-
трешни проблеми;

да ограничи и дори да 
ликвидира нашите позиции 
сред развиващите се страни;

да дискредитира социали-
зма като теория и практика.

ето защо целият този кръг 
от въпроси трябва да ста-
не предмет на обстоен марк-
систко-ленински анализ как-
то на предстоящите конгреси 
на нашите партии, така и при 
изработването на една нова, 
научнообоснована стратегия 
на страните от социалисти-
ческата общност.

За разлика от предишни 
етапи, в които при повратни 
моменти се променяха само 
тактически подходи, отделни 
структури, отделни ръководни 
органи и лица, сега обсъжда-
нето на основните тенденции 
и потребности на нашето раз-
витие като социа- листическо 
общество трябва да доведе до 
Формирането на нова страте-
гическа платформа. Без да из-
падаме в песимизъм, можем да 
кажем: ако нашите партии за-
къснеят с изработването на та-
кава глобална платформа, из-
оставането ни до края на века 
ще бъде непреодолимо.

II. ЗА УСЪВЪРШеНСТВУ-
ВАНе МеХАНиЗМА НА ПО-
ЛиТичеСКА иНТеГРАЦиЯ 
и еДиНОДеЙСТВие

Българската комунистиче-

ска партия никога не е претен-
дирала за някаква национална 
изключителност. Тя има свой 
собствен опит - и положителен, 
и горчив. В ръководната си дей-
ност тя е отчитала и своя опит, и 
опита на другите партии от една 
единствена позиция - общите 
интереси на социализма.

Нашата партия цени висо-
ко практиката на колективните 
срещи и взаимните консулта-
ции за обмяна на опит и за уто-
чняване на съгласувани дейст-
вия и решения.

Време е да помислим: задо-
волява ли ни сегашният ме-
ханизъм на политическа ко-
ординация, не трябва ли и тук 
решително да се отиде напред?

Да вземем например на-
шата съвместна работа по 
кардинални проблеми на 

развитието на реалния соци-
ализъм.

Ние фактически не 
работим заедно. 

Естествено, всяка страна 
прави свои програми и реше-
ния, които се разработват от 
различни партийни, държавни 
или стопански органи и дейци 
от различен ранг. Но при тях-
ното разработване често пъти 
допускаме едни и същи греш-
ки, защото не използуваме оп-
ита и потенциала, които имат 
всяка партия и страна за ус-
коряване на нашето общо 
движение напред.

Ние не си разменяме сис-
темна информация за товa 
какво се върши в една или дру-
га братска партия или страна. 
Освен това информационният 
обмен носи често пъти харак-

тер на протокол и на взаим-
на учтивост. Или -което е съв-
сем неприемливо - такава ин-
формация понякога се дава 
от некомпетентни, а дори и 
от недобросъвестни инфор-
матори.

На тази разпокъсаност в 
координацията между брат-
ските партии по остри и пар-
ливи въпроси се дължи често 
възникването на необоснова-
на ревност, на подозрения и 
обиди. Заедно с негативните 
се отхвърлят и положителните 
елементи в развитието и опита 
на дадена страна.

Друг пример - ежегодните 
срещи на секретари на цен-
тралните комитети на брат-
ските партии, които координи-
рат различни аспекти от дей-
ността на нашите страни.

Такава практика сама по 

себе си е положителна. Но 
ефективността на тези срещи 
сега не е голяма. Предварител-
но може да се каже как ще про-
тече една такава среща -уточнен 
дневен ред, подготвени изказва-
ния, построени по позната схема: 
имаме успехи, имаме и неус-
пехи, смятаме да предприемем 
едни или други мероприятия. 
След това се подписва предвари-
телно подготвен документ или 
съобщение за печата.

Този начин на политиче-
ско координиране и консул-
тиране не може вече да ни 
задоволява. Новата обста-
новка и новите исторически 
задачи, пред които са изпра-
вени нашите партии, изис-
кват колективните срещи да 
станат нещо повече от пред-
ставителни мероприятия и 

от поводи за уреждане на ис-
кания.

Трети пример. Назрява не-
обходимостта от фундамента-
лен анализ на съвременния 
капитализъм и от изгражда-
нето на нов модел на взаимо-
отношенията ни с развиващи-
те се страни.

Нашата наука стои на пра-
вилна позиция при анализа 
на развитието на капиталис-
тическата система. Независи-
мо от това някои нейни заклю-
чения за развитието на капита-
лизма в сегашната му фаза са 
неточни.

Не е вярно например за-
ключението, 

че капитализмът сега 
преживява криза, 

че не може да се приспосо-
би към научно-техническата 
революция. Напротив, капи-
талистическата система сега, 
макар и временно, е стабили-
зирана повече от всякога.

Политическата власт в на-
предналите капиталистиче-
ски страни не е заплашена от 
работническото движение, от 
силата на комунистическите и 
работническите партии. Мно-
го са причините, поради които 
тези партии сега са слаби.

Ние не бива да се самоза-
блуждаваме и да ставаме жерт-
ва на собствената си пропаган-
да, на собствения си печат, ра-
дио и телевизия.

Не можем да не отчетем, 
че в „третия свят“ вълната от 
революционни промени пре-
мина. Разбира се, някои стра-
ни възприеха социалистическа 
ориентация. Но повечето от 
тях поеха пътя на създаване на 
политическа надстройка, която 
ще обслужва изграждането на 
капиталистическото общество. 

Поради това повечето от тези 
страни не могат да бъдат за нас 
онзи резерв, който бяха вчера.

Капитализмът не е застра-
шен и от такова тежко иконо-
мическо явление като огромна-
та задлъжнялост на „третия 
свят“ към развитите капиталис-
тически държави. Главното, в ко-
ето се провалиха страните от „тре-
тия свят“, е, че те не намериха 
общо политическо решение за за-
щита на своите интереси. Ако бяха 
атакували съвместно напреднали-
те капиталистически държави, об-
становката сигурно щеше да бъде 
съвсем друга. Но до такова поли-
тическо решение те не можаха да 
достигнат.

Всичко това налага редица 
преоценки на нашата тактика 
и стратегия. Но това не бива да 
го прави всеки сам поотделно и 
за себе си. Трябва да го направим 
заедно, с общи усилия.

Приведените примери 
показват, 

че е необходим 
решителен обрат в стила 

на нашата съвместна 
работа, 

стил, който да отговаря на 
новите конкретно историче-
ски условия и задачи.

Какво би могло да се напра-
ви в най-близко време?

Ние бихме могли да органи-
зираме предварителна среща 
на първите ръководители на 
нашите партии, на която да 
обсъдим някои от фундамен-
талните проблеми на развити-
ето на сегашния етап на соци-
ализма, проблеми, които веро-
ятно ще бъдат поставени и на 
предстоящи конгреси.

Може да се помисли дали 
участието в такава среща 
следва да е непременно с де-
легация и протоколен ред на 
разговорите или да бъде сво-
боден „семинар“ на високо 
равнище.

Срещи от такъв характер би 

следвало да се предшествуват 
от съвместни обсъждания на 
дейци на науката по възлови 
проблеми на общественото ни 
развитие, на които в творческа 
обстановка да се правят анали-
зи, да се излагат виждания и за-
ключения по разглежданите 
проблеми.

Нашата партия ще при-
ветствува такива периодич-
ни делови, аналитични и дис-
кусионни срещи на високо 
равнище. На тях ще може да се 
сумира колективният опит, да 
се достига до фундаментални 
теоретически и политически 
обобщения, да се набелязват 
главните направления и подхо-
ди за решаването на съдбонос-
ните за делото на социализма 
въпроси. Тези срещи несъм-
нено ще бъдат висша акаде-
мия за самите нас, ще обога-
тяват и укрепват нашата кому-
нистическа солидарност.

Без ни най-малко да подце-

няваме постигнатите истори-
чески успехи от нашите брат-
ски партии, наш дълг и наша 
историческа отговорност сега е 
да поставяме и решаваме 

по нов начин и с нови 
средства проблемите на 

реалния социализъм, 

проблемите на разкрепо-
стяване духа и енергията на 
нашите народи, проблеми-
те на развитието на човека, 
на неговия материален и ду-
ховен напредък, на нашата 
обща стратегия в съвремен-
ния свят.

Политиката е отговорност Пред историята

отговорност и Пред света, и Пред народа

Поверително писмо на Тодор Живков до михаил Горбачов

Съвещание на политическия консултативен комитет на държавите – участнички във Вършавския 
договор, София, резиденция „Бояна“ 22 октомври 1985г. Отляво на дясно (първи ред) Андрей 

Громико, Тодор Живков, Михаил Горбачов, Войчех Ярузелски, Николае Чеушеску и Густав Хусак. 

В 
заключение. Очевидно е, че при анализа и решаването 
на назрелите проблеми на по-нататъшното ни развитие 
трябва да проявим необходимата мъдрост и такт, да на-
мерим верния политически подход с оглед на нашето 

вътрешно развитие и на международното комунистическо дви-
жение. Ще бъде грешка, ако се заровим в слабостите си, ако да-
дем материал и повод на нашия класов противник да ни атаку-
ва. Не бива никому да позволим да бъдат поставени под съмне-
ние огромните исторически постижения, които завоюва светът 
на социализма, и особено историческият принос на Съветския 
съюз и неговата решаваща роля за укрепване единството и мо-
щта на социалистическата общност, за запазването на светов-
ния мир.

Всичко това обаче не означава, че не трябва да видим 
действителността такава, каквато е. историята няма да ни 
прости, ако отлагаме решаването на назрелите проблеми. 
Всяко колебание и забавяне може да нанесе непоправима 
вреда на нашето велико дело.“

елит Николов
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К
анцлерът на Герма-
ния Ангела Меркел 
обяви, че през декем-
ври ще напусне поста 

си на глава на своята партия 
(ХДС), но при което ще запа-
зи поста си на канцлер (глава 
на правителството) до края 
на своя мандат, то ест до края 
на 2021 година. 

От правна гледна точка 
подобна ситуация в Герма-
ния е възможна: Нищо не 
пречи на Меркел да остане 
канцлер, напускайки пар-
тийния пост. Съвсем не е за-
дължително в Германия гла-
ва на правителството да бъде 
лидерът на партията на бол-
шинството, затова от тази 
гледна точка тя може да запа-
зи поста си до следващите из-
бори през 2021 г.

Но днес всички ги инте-
ресува не хитрото оплитане 
на законите, а причините за 
толкова неочаквана и ради-
кална стъпка. Нали болшин-
ството коментатори говорят 
за нея като за фактически за-
вършек на политическата ка-
риера. Колкото и да е странно, 
отчитайки опита и тежестта 
на Меркел в световната по-
литика, един вид сега никой 
не ѝ предрича поста на гер-
манския „Дън Сяопин“.

Все пак, какви са причи-
ните за оттеглянето на Мер-
кел? Кой я е „оттеглил“, или 
тя сама е напуснала?

Версия първа. 
„Елцинската“

Помните ли я? „Уморих 
се, тръгвам си“. има предел 
и за свръхчовеците, и за 
свръхполитиците. Уморе-
на е. Обърна се. Сама. Освен 
това 47% от немските изби-
ратели желаят оставката ѝ, 
не могат да простят на Мер-
кел новата реалност на гер-
манските градове, белязана 
с изобилието от „бежанци“ 
и техните редовни безчин-
ства. Критикуват я и собст-
вените  съпартийци - не-
благодарници! В този вари-
ант Меркел си тръгва сама, 
очертавайки сроковете на на-
пускането и с това лишавай-
ки критиците си от необходи-
мостта на бият наред - и нея, 
и ХДС.
Версия втора: напускане по 

молба на другарите.
Като че ли причината е 

същата - неуспехът на пар-

тията ХДС на изборите през 
септември тази година. Този 
резултат би се превърнал като 
предел за мечтите на други-
те политически сили, но за 
самите христиан-демократи 
той бе най-ниският за цяла-
та история. Трябва да се по-
еме отговорност за провали-
те, затова другарите от пар-
тията, подобно на наполеоно-
вите маршали, „убеждават“ 
другарката Ангела да се от-
тегли с мир на заслужен по-
кой. Да си тръгне достойно, 
отнасяйки негативите със 
себе си и давайки на ХДС въз-
можността да се презареди.

От тук произтича и ком-
промисът, и за нея, и за пар-
тията - да запази канцлер-
ския пост при напускането на 
партийния. Още повече, че уж 
вече има смяна. Като за нов 
водач на ХДС всички кимат 
към Йенс Шпан.  В днешното 
правителство той заема поста 
на заместник-министър на 
финансите.

Версия трета: външен 
фактор.

След идването на еману-
ел Макрон във висшия по-
литически истабилишмънт, 
САЩ и „задкулисието“ зала-
гат на него. Доналд Тръмп, 
президентът на САЩ, лич-
но го развежда за ръчичка. А 
за Ангела Меркел същият 
този Тръмп оскърбително 
публично мята бонбон на 
масата - в прекия смисъл. За 
европейски надзирател са на-
значени Макрон и Франция, 
а следователно силна Меркел 
не е нужна повече.  Благода-
рим на всички, всички са сво-
бодни. С оттеглянето на Мер-
кел Европа ще бъде още по-
податлива и чувствителна 
към американските щения.

Версия четвърта. Да се 
блокира „Северен поток - 2“

Демаршът на Меркел ще 
отслаби Берлин, може би 
временно, но такъв ефект 
задължително ще има. Сле-
дователно, на Вашингтон 
ще му е по-лесно да проб-
ва да торпедира строител-
ството на „Северен поток - 
2“, било то по партийна, било 
то по държавна линия. Нали 
няма никаква гаранция, че 
Меркел ще изкара мандата си 
до края. Не всеки ще издър-
жи натиска на САЩ, а Мер-
кел го издържаше до послед-
но време. 
Версия пета: повече хаос и 

непредсказуемост.
Политиката на САЩ 

през последните месеци се 
състои от разрушаване на 
договорите, и изход от съг-
лашенията. Както се каз-
ва, повече неопределеност 
и хаос навсякъде, където е 
възможно. Възможната ос-
тавка на Меркел прекрасно 
се вписва в такава стратегия.  
Символът на единството на 
европейския съюз може да 
си отиде, а кога новият канц-
лер ще се отрака и набере те-
жест, съпоставима с тази на 
Меркел, това е голям въ-
прос. Оттеглянето на Мер-
кел е плод на американския 
натиск. Не е тайна, че Ща-
тите я слушаха. Ето и „чуха“ 
нещо такова.

Версия шеста: „Хайли 
лайкли“, или пак „руснаците 

са виновни“
Тъй като в днешно вре-

ме Русия прави каквото си 
иска в политиката, назна-
чава и избира президенти, 
то подаването на оставка-
та на канцлера за Кремъл е 
дреболия. От много години 

Меркел е един от най-анти-
руските политици в Герма-
ния, а следователно, всеки 
друг канцлер може да намери 
„нови подходи“ за разрешава-
нето на проблемите в отно-
шенията на европа и Русия.

(Highly likely, англ. - „мно-
го вероятно“).

@Версия седма: тънък 
разчет, все още неразбран

„Меркел не беше импулси-
вен политик. Нейният фир-
мен стил бяха трезвото от-
ношение, спокойствието и 
прекомерността“ - пише 
вестник  Suddeutsche Zeitung.

Ето че зад огласеното ре-
шение стои комбинация. 
Спокойна и премерена. От 
типа, да си тръгне, за да се 
върне. В историята на све-
товната политика такова 
нещо вече се е случвало. След 
победата във Втората светов-
на война, в резултат на избо-
рите през лятото на 1945 го-
дина, Уинстън чърчил се 
лишава от поста на преми-
ер. Плакал е, в буквалния 
смисъл на думата. Не е ре-
вал, ами така - свидна мъж-
ка сълза се стича по буза-
та, когато напуска премиер-
ския кабинет. Отишъл си. А 
после, след няколко години се 
завърнал и станал символ на 
британската политика.

Коя от версиите е пра-
вилна, а коя е плод на въ-
ображението и фантазията, 
ще го покаже самото вре-
ме. Във всеки един случай, 
оттеглянето на политик от 
този ранг означава краят на 
една епоха и настъпването 
на друга.

01.11.2018 г.
https://nstarikov.ru/

blog/97688
Превод от руски език 
Гияс Гулиев
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С
якаш това беше вче-
ра. А всъщност – става 
дума за събитие от пре-
ди 32 години! По онова 

време завеждах сектор „СССР“ 
и заемах длъжността зам.-за-
веждащ отдел „Международен“ 
на ЦК на БКП. В течение на де-
сетилетие изпълнявах – по съв-
местителство, и ролята на офи-
циален преводач на Тодор 
Живков с руски език. 

Като сега си спомням крат-
кото пребиваване в Новоси-
бирск, където бях пристигнал 
предварително. Водената от 
Т. Живков делегация, която 
се завръщаше от посещения 
в Япония, КНДР и МНР, на-
прави там кратък междинен 
престой. Съгласно предвари-
телна договорка за „приятел-
ско работно посещение“ в Мос-
ква, на 7-ми юни 1985 г. се със-
тоя въпросната среща Живков 
– Горбачов в Кремъл. Прево-
дач на нея беше Виктор Гре-
бенников. Българският лидер 
пое ангажимент пред съвет-
ския си домакин да му предста-
ви в писмен вид свои Съобра-
жения (тезис) по някои въпро-
си на развитието на реалния 
социализъм. 

По всичко личи, че публи-
куваният тук – със собстве-

норъчния подпис на Тодор 
Живков и с дата 18 юни 1985г., 
материал е автентичен доку-
мент с несъмнена висока ис-
торическа стойност. Живков 
буквално сън не го хващаше от 
несъвършенствата на система-
та и тази разработка, наисти-
на бе възложена, като задача от 
самия него, много пред 7 юни 
1985г. и тя се яви градивен 
плод от колективния труд на 
най-светлите умове, с които 
тогава разполагаше партия-
та и държавата. Съвместните 
усилия бяха положени в тече-
ние на много месеца. В раз-

работката й участваха стоти-
ци български интелектуалци, 
политици и изявени специа-
листи в областта на теорията 
и практиката на изграждането 
на реалния социализъм в НРБ 
и в братската социалистическа 
общност, като цяло. Живков бе 
в постоянен диалог с авторите, 
дори в спор. И най-драстични-
те формулировки и откровения 
по отношение на реалните фа-
кти, в този документ бяха лич-
но негови. Мислил съм си мно-
го пъти, че ако да бе зависело 
от него, истинското преустрой-
ство, можеше да бъде извърше-
но само чрез неговия опит, ре-
шителност и грижа, за бъдеще-
то на България и на народа.

По молба на видния бъл-
гарски икономист (от кабине-
та на Т. Живков) проф. иван 
илиев, който в случая бе гла-
вен координатор на общите 
творчески усилия, предста-
вих и аз, мои лични бележки, 
по окончателния вариант на 
документа. След това незабав-
но пристъпих към превода му 
на руски език. Собствено в това 
се състоеше и скромната ми ле-
пта в общото дело. Преводът 
бе осъществен в краткия пери-

од от 14 до 17 юни. Ходът на 
развитието на събитията в све-
та, в Европа, в бившия СССР, на 
Балканите и в България през 
последните 3 десетилетия по-
твърди правотата на изразе-
ните в колективно изработе-
ния документ констатации, 
оценки и прогнози. Особено 
актуално звучат те в светли-
ната, която струи от делото 
на Великия Октомври – 1917 
в годината на неговия столетен 
юбилей.

Доколкото ми е известно, 
бившият съветски ръководи-
тел дори не благоволи да даде 
писмен отговор на изпрате-
ната му разработка. и по къс-
но, по време на неговото по-
сещение в България, той въ-
обще на отвори и дума по 
този въпрос. Мисля, че това 
бяха, най-неутешителните 
и тревожни дни за дългого-
дишния ръководител на Бъл-
гария. Валякът на перестрой-
ката мачкаше всичко по пътя 
си, а ръцете на Живков бяха 
вързани. Убеден съм, че най-
безкомпромисните и ревни-
ви години на Доктрината на 
ограничения суверенитет, по 
моя преценка, бяха по време-

то на Горбачов. 
Времето, изтекло оттогава, 

даде убедителен отговор на въ-
проса на чия страна се оказа 
правдата в състоялия се, ма-
кар и необявен официално 
теоретичен двубой. Морал-
ната осъдителна присъда на 
историята по адрес на Миха-
ил Горбачов, е повече от оче-
видна. Темата за предателска-
та и престъпна роля – неговата 
и на най-близкото му обкръже-
ние, е била предмет на множе-
ство изследвания. В това чис-
ло, нека да не звучи нескром-
но, и на моя обемист труд „На 
крачка зад държавния глава. 
Записки на преводача (1979 – 
1990г.)“, София, 2002г и 2011г. 

Сега тази роля, аз няма да 
коментирам. Но като тема за 
размисъл на читателите на 
„Нова Зора“, оставям съдбата 
на България в сложното съв-
ремие и в неразгадаемия ре-
бус на националния и меж-
дудържавен живот. Дълбоко 
съм убеден, че тази съдба мо-
жеше да бъде по-благосклонна, 
ако с крадливите ръце на пре-
дателите, не бе похитено бъде-
щето на света.

София, 30 юни 2017 г. 

И
деята за това непретенциозно антрефиле се 
роди в разговор с Минчо Минчев, гл. редак-
тор на в. “Нова зора” и по-конкретно от него-
вото решение да публикува текст на писмо на 

Тодор Живков от 18 юни 1985 г. до тогавашния ръково-
дител на КПСС и СССР М.С.Горбачов. Жанрът на текста, 
както това бе обичайно за онова време, носи название-
то “Съображения” и се състои от две части: I. За някои 
основни проблеми в развитието на реалния социа-
лизъм, и II. За усъвършенстване механизма на по-
литическа интеграция и единодействие.

Явно става дума за един сериозен факт и още 
по-сериозен акт: фактът, че социалистическата сис-
тема от онова време не се развива плавно, а по-ско-
ро боксува на място и актът, че една такава корес-
понденция носи реалната опасност да не бъде раз-
брана и възприета от височайшия адресат с всич-
ките възможни негативни последствия. Както ще 
се убедят читателите, българският ръководител без 
колебание поставя ребром всички или повечето въ-
проси, затормозяващи или рискуващи значително да 
компрометират реалния социализъм. От позициите 
на днешния ден някои могат да оспорят степента на 
критичност или непълнотата на изложението, или 
търсенето на смекчаващи вината обстоятелства и т.н., 
но нека за миг се пренесат в онова време и ако до-
бре го помнят и не са предубедени относно сложна-
та вътрешна и международна конюнктура, много 
неща ще им станат ясни. 

Възниква въпросът каква е моята роля в цялата 
тази работа. Веднага бързам да заявя: роля на изку-
шен наблюдател, макар и впоследствие запознат със 
съдържанието на “махзара”, както шеговито нарича-
ше Т. Живков своето произведение. По това време, за 
сравнително кратък период от около две години (други 
бяха престояли там десетилетия), бях член на неговия 
кабинет, последен кооптиран и пръв освободен и 
като такъв присъствах на “сутрешното кафе” (свое-

образна институция по 
своето значение, а формал-
но - заседание-оператив-
ка по всякакви въпроси 
в присъствието на Т.Ж.). 
Там повече слушах, откол-
кото говорех. Изпълня-
вах главно задачи, свърза-
ни с външнополитически 
въпроси, възлагани ми 
лично от него, вкл. и при 
чуждестранни държавни 

ръководители, каквато беше мисията ми при прези-
дента на Португалия Еаниш. Така един ден научих от 
колегите (сега от тях са останали двама-трима живи) 
за «махзара» т.е, за писмото на Живков до Горбачов, 
но все пак още не бях го видял и чел. Това стана малко 
по-късно, когато секретарката Ангелина Горинова ни 
привика при себе си, за да ни даде да се запознаем с 
въпросното писмо, без да го задържаме, без да пра-
вим копия, нито пък да разказваме за него. Всеки от 
нас след като го прочетеше, веднага й го връщаше. Ин-
тересът към писмото сред колегите бе оправдано го-
лям. Много от тях самите видни учени, преподавате-
ли, държавници, интелектуалци или общественици 
като Нико Яхиел, иван илиев, Димитър Методиев, 
Горан Горанов, Любен Божев, Милко Балев, Никола 
Стефанов, Симеон Правчанов и др., те, заедно с други 
еднократно канени специалисти, взимаха живо учас-
тие в дискусиите на сутрешното кафе и по този на-
чин зареждаха и подхранваха “производителност-
та” на Първия.

Какво мога да кажа по този повод? Доколкото си 
спомням отговор не се получи или аз не съм бил в 
течение. Помня обаче добре, че в редките случаи на 
мое служебно присъствие (когато обстоятелствата са 
го изисквали) по време на колективни или индиви-
дуални срещи на върха (официални или официозни) 

участието на М. Горбачов неизменно се набиваше 
на очи с неговото избирателно и не винаги добро-
желателно отношение към равните нему по ранг и 
отговорности ръководители от другите социалис-
тически страни. Трудно скриваше присъщата си над-
менност и пренебрежението си към Т. Живков ма-
кар, че с нищо изключително не блестеше и не го пре-
възхождаше. Всъщност неговата последвала кариера 
по нанадолнището на историята ясно го доказа и 
постави нещата на мястото им.

Силно бях впечатлен от съдържанието на писмо-
то заради откровеността и смелостта на изложени-
те в него тези. Такава откровенност и такава смелост 
тогава не бяха обичайни, не се котираха и понякога 
можеха да струват скъпо на онези, които дръзват 
да назоват истината. Самият аз на никой етап не 
съм участвал в писането, не зная дали освен зая-
вения автор са участвали и други хора. Допускам, 
че малък брой високопоставени, висококомпетентни 
и високоотговорни личности са могли да участват и 
да обогатяват или коригират текста. Но това са само 
мои предположения. Рангът и опитът на автора са до-
статъчна гаранция за самостоятелна успешна изява. 
За себе си направих извода, че все пак постъпката на 
Т. Живков в този наболял момент бе верният път и 
вярното поведение в условията на реформиращата 
се система. Неговата загрижност за общото дело и 
смелостта му открито да заяви съмненията и опа-
сенията си за съдбата на реалния социализъм раз-
венчават мита за безропотното му подчинение. Та  
нали целта е била да се даде спасителен шанс за раз-
витие на социалистическия идеал!

Н
аскоро след запознаването с писмото бях ос-
вободен от Т. Живков под предлог за пови-
шение – отидох на работа като заместник 
председател на Съвета за духовно разви-

тие към Министерския съвет, където се чувствах по-
компетентен и полезен.

СЪОБЩЕНИЕ 
На осн. чл. 48, ал. 1, т. 4 от Устава на ПП „Нова 

Зора” и  в съответствие с взетото решение на Цен-
тралното изпълнително бюро, на заседанието, про-
ведено на 09.10.2018 г., свиквам заседание на Цен-
тралния политически съвет на ПП „Нова Зора” . 
ЦПС ще се проведе на 17.11.2018 г. /събота/, в гр. Со-
фия, ул. „Пиротска” № 3, ет. 2, в централния офис на 
партията от 10.00 ч. Присъствието на членовете на 
ЦПС е задължително, предвид на решенията, които 
ще се вземат. При обективна невъзможност за при-
съствие, следва да бъдат упълномощени писмено 
други членове на ЦПС, които да ги представляват.

Командировката на членовете на ЦПС е за смет-
ка на централния бюджет на партията. Да се носят 
попълнени  заповеди за командировка и съотвени-
те билети за пътуване.

Заявки за хотел и допълнителна информация  на 
телефони: 0894 664 946; 0879 140 122 и 02/985 23 05.

ПРеДСеДАТеЛ на ПП „Нова Зора”: 
Минчо М. Минчев 

свидетелство За Загриженост и смелост

на чия страна се окаЗа Правдата?

Проф. Милан Миланов

Няколко думи от официалния преводач на публикацията 

д.ист.н. иван Боев

седем версии За 
оттеглянето 
на ангела меркел

Николай СТАРиКОВ
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З
а новата книга „Гасена 
жар“ от Георги Караула-
нов – достойният строи-
тел на съвременна Бъл-

гария
Има една генерация наши 

сънародници, родени между 
1930 година и Втората светов-
на война и израснали в селска  
България. Това е поколението, 
което още от юношеска въз-

раст просто е попило вдъхновя-
ващата идея за строеж на една 
нова индустриална социалис-
тическа България. Това са хора, 
които с отговорност и неверо-
ятен ентусиазъм са построили 
десетки заводи и енергийни 
комплекси, превръщайки за 
25 години любимото ни Оте-
чество в „икономически тигър“ 
на Балканите. 

Героят на социалистиче-
ския труд Георги Карауланов 
(Карата) безспорно е един от 
най-видните строители на 
съвременна България, ос-
тавил следи от творческия си 
труд в Димитровград, ТЕЦ 
„Марица-изток“, Кремиковци, 
София и даже в братския (тога-
ва) Съветски съюз.

Срещите и работата с мно-
го най-различни хора да-
ват на този самобитен автор 
безброй сюжети за негови-
те разкази, всеки един от ко-
ито е като глътка вода от из-
вора на живия живот. В „Гасе-
на жар“ размислите на Кара-
та звучат като изповед пред 
връстниците му комунисти 
и в същото време като пре-
дупреждение за младите 
българи, на които засега ус-
пешно се сменя „чипа“ с нови 
ценности. „Днешната демо-
крация няма нищо общо с ра-
венството и справедливост-
та. Дали това не  е привиле-
гия за света на мъртвите?“- 
пита риторично в книгата си 
Георги Карауланов.

Оценката на Карата за 
днешния български ден е уни-
щожителна. „Това общество се 
крепи на насилието и бухалка-
та. То никога не е било справед-
ливо и по-справедливо няма да 
стане“.

С особена любов Георги 
Карауланов пише за „свеще-
ния“ (лично за него) град Ди-
митровград. „Там направихме 
от три села град. Работехме с 
убеждение. Парите, които съм 
вземал тогава са нищожни в 
сравнение с днешните. Но съм 
си слагал душата  вътре, в те-
мелите.“

Последната книга на Ге-

орги Карауланов  „Гасена 
жар“ е равносметка на него-
вия интересен живот, на по-
бедите, радостите и трево-
гите, пък и на  заблудите на 
един честен човек. „Аз живях 
и горях в дните на тази при-
казна кауза и никога не питах 
постижима ли е тя“- призна-
ва той. „Сега ме яде съмнение-
то, че ние, които й вярвахме, 
не бяхме дорасли за нея и за-
това я погазихме“.

Огромно е огорчението 
на строители като Георги 
Карауланов, отдали всички-
те си сили за възхода на Бъл-
гария, за планираната разру-
ха и присвояването на блага-
та от всичко постигнато от 
т.н. „нови българи“: Баневци, 
Бакърджиевци, Костовци, 
Томовци, Догановци, Доне-
вци, борци и борчета, му-
три, царедворци и гербери. 
Той не крие презрението си 
към „демократите“, които 
продадоха на скрап постро-
ените от неговото поколение 
заводи и разрушиха мавзо-
лея на Георги Димитров. 
„Това не са хора, това могат 
да направят само идиоти!“- 
категоричен е той.

Поредната книга на Геор-
ги Карауланов е изповед на 
мъдрец, който не храни илю-
зии, че установилият се не-
справедлив свят може бързо 
да се промени. Той чака неиз-
бежната промяна, но ако си 
отиде от този свят преди нея, 
ще си отиде с чиста съвест и 
със съзнанието за своя дос-
тойно изживян живот в име-
то на България и на българ-
ския народ.

 „Не съм ни род, ни вярата 
предал

и чист ще ви посрещна 
горе в небесата.“

 Редакцията на в-к „Нова 
Зора“, чийто уважаван автор е 

Георги Карауланов, пожелава 
здраве и дълъг творчески жи-
вот на автора на „Гасена жар“. 
Ние в „Зора“, винаги сме били 
оптимисти, че България ще 
пребъде. И сме работили да 
приближим онзи ден, в който 
мътилката на „демокрацията“ 
ще изтече в канализацията на 
историята. И ликовете на дос-
тойните строители на съвре-

менна нова България отново 
ще заблестят. И ще настане от-
ново времето на съзидание, за-
щото в градежа на всяко време 
са необходими всеотдайността 
и добрият пример на хора, като 
Георги Карауланов.
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Всичко е сбъркано в тая държава.
Майната им, да свикват
с гръцки бикини до турски
                              шалвари
върху съветски покривки!
Както се комкат с китайски
                              бъклици
и шопска мъдрост замезват,
мислят по немски,
                    мълчат по български
и по английски се плезят.
Хайлайф от манекени
                              и бирници:
ширят се като мочурище,
а инак – същите мутри
                              и дирници,
развъждани по мичурински.
Господи, хем ги бодат в хербария,
хем си налягат дрипите!
Преди да гъкне петел в България,
са се отрекли три пъти.
Мразя се!
Изпружил врат към яслата,
тъпо се оправдавам,
че местожително тук ми е
                              мястото,
но съм от друга държава.
Я да си стягам вече торбичката
за Влашко,
                        па Бог да прости!
Мъртвото робство ражда
                              еничари.
Живото беси апостоли. 

КЪСМЕТ

С
ъбудих се в болничната стая.  Бях сам  
закачен  към желязна стойка от която 
висящо шише пускаше капка по капка 
нечия кръв по маркуча и тя се смесва-

ше с моята. Вратата се отвори,  „гейшата” в бяла 
премяна дойде и без да ме забележи, курдиса на 
нов по-друг режим капките в червено.  Попитах 
я - сестрице защо съм тук? А тя: докторите ще 
питате! Ами щом е тъй, казвам, защо не сме-
ниш това шише със Заарска мастика? Тя трос-
нато отвърна, „това е правителствена болница, 
а не селска кръчма!” Фръцна се и изчезна. Бре че 
сербез женско, си рекох,  то като кибрит бе! Кой 
знае как командва у тях си! Тъкмо сравнявах 
моя си хал си при такива отношения у дома и 
гледам, как кротко се вмъкна в моята стая един 
мършав, с високо чело старец, с големи кръгли 
очила. Седна по турски връз празното легло, сва-
ли очилата и захвана да бърше лупите им ста-
рателно, като от време на време им дъхъше то-
пъл и влажен гърлен въздух и с палеца и пока-
залеца движеше върху стъклата, като че брои 
пари. Като свърши тая процедура натъкми очи-
лата на местото им и ме попита: От какво стра-
даш момко? Отговорих шеговито: - Страдам от 
безпаричие. Той схвана шегата ми и я продъл-
жи: ”Ами защо не идеш в народната банка? Най 
удобно е на разсъмване. Тогава там охраната е 
на любовни сънища. И плащат без чек“. 

Вече нямах и капка съмнение, че този с по-
чистените очила бе писателя емилиян Станев. 
Веднага звъннах у дома, обади се дъщеря ми. 
Извиках – късмет! в една стая съм с бай Емили-
ян!... На моето нощно шкафче е неговата книга 
„АНТИХРИСТ“, утре рано ми я донесете в болни-
цата! Елате всички, да видите майстора на худо-
жественото словото! След малко го чух да каза: 
”Ти си вторият, който ме титулува „Бай“. 
Другият е от ловната ни дружинка“. 

И така една цяла неделя с него обръщахме 

хастара на вътрешното 
и външно положение. 
Стигнахме и до слън-
чевата система. Обсъ-
дихме и ловът на зай-
ци, по време на забра-
на да бъдат ловувани 
клепоухите.

В деня когато из-
писваха писателя, му 
зададох мъчен въпрос.  
Поисках да знам има 
ли връзка между нра-

вите и езика на бъл-
гарите? Той почиства-

ше лупите на старите си очила и като приключи, 
дълго време ме гледавтренчено през кръглите си 
лупи. Личеше, че търси отговора, който да бъде 
ясен за моето незнание по тая материя и каза: 
„Приятелю свали болничния халат, облечи се и 
иди на ЖП гарата, влез в чакалнята и слушай, 
как една разсърдена говорителка ще ти съобщи, 
че влака (ЗА) Бургас тръгва от 4ти коловоз след 
един час. Вземаш вестник и се настаняваш в ку-
пето. Влака тръгва, но преди Чирпан се повреж-
да. Намираш началник на влака и си искаш ос-
татъка от цената на билета. Ето отговора на 
ЖеПееца: ”Ние на никого не сме казвали, че влака 
ще стигне (ДО) Бургас. И вие пътниците си ку-
пувате билет (ЗА Б-с), а не ( ДО Б-с).”…   Сто-
ри му се, изглежа, че този пример е достатъчен 
и запита: „Сега ясно ли ти е момко, защо бълга-
рите не обичат категоричния език  „Бай Ганю” 
обича езика при който можеш да шикалкавиш, 
да измамиш другия. Така Нашия език е удобен за 
мошеника на власт и за коварната съдебна сис-
тема.   Той е измамен за простолюдието. ” Ами 
тогава какво ще правим? Питам го:  „Тогава ще 
се лъжем на английски, крадем си добре както 
гринговците, до като се изродим като чада на 
Брюксел! Добре ще е да не изоставим поне диса-
гите с фъшкии от Аспаруховата конница“.

Г. К.  юни 2018 г

Изповед на една овъглена душа

иван есенски

емилиян Станев


