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ЩЕ ОБЛЕЧЕ ЛИ ЛЕВИЦАТА ЖЪЛТА ЖИЛЕТКА?

Или ще чака протеста
на жълтите павета?

Уважаеми читатели, пожелаваме ви Светли Рождественски празници
		
и щастлива Нова Година!

Следващият брой очаквайте на 2 януари 2019г.
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сички социални бунтове започват неочаквано. Особено
там, където уж всичко е наред, животът е нормален, красив, привлекателен
и видимо богат. Поне за апологетите на „демокрацията”,
неолиберализма и новия цивилизационен избор.
Но всички социални бунтове имат дълбоки и важни
Панко Анчев
причини, които са винаги в
същността на социалната система, но обикновено са потискани или гримирани с пропаганден шум и лъжовни възхвали на обществената действителност и на нейните възможности. Причините за бунта зреят обикновено дълго и дълго
подсказват с различни знаци, че съществуват и че идва времето, когато ще се открият, за да проговорят, че това, което
виждаме не е истина, а лъжа.
И ето, тридесет години
след „края на историята”,

оповестен с триумфа на неолиберализма над социализма,
Франция показа, че „има нещо гнило в Дания” и официално съобщи, че е настанал последният срок за капитализма.
На стр. 2

На стр. 6

Там, където има воля, има и път!
Думи за една фотоизложба и за един юбилей

Феноменът Сталин и неща,
които не знаете за него...
Проф. Евгений Гиндев

К

огато се предлага да се
дискутира около името
и дейността на Йосиф
Висаринович Сталин,
трябва да се изясни от какви
позиции ще се води дискусията. Всяка дискусия може
да бъде резултативнa и съдържателна, само ако дискутиращите предварително
имат съгласие върху няколко изходни предположения.
Нещо от рода: „ние сме съгласни за това и това, остава да
обсъдим това и това”. Например, ние признаваме марксическата теория, ние признаваме ролята и значението на
Октомврийската революция,

ние признаваме борбата за изграждане и укрепване на Съветския съюз, остава да дискутираме сталинския период в
сравнение с ленинския период
и с периода на съветските управници след Сталин.
Какво виждаме на
практика?

Марксизмът се обявява
за човеконенавистническа
теория, Октомврийската революция е изкуствена и извършена от световното еврейство, тя е насочена срещу
руския народ, съветският период е комична подигравка с
теорията на управлението и
остава да определим доколко сталинизмът е черна дупка в един безпросветно черен
период в световната история.
Оттук непосредствено следва, че сталинизмът просто

трябва да се зачеркне и да се
извади от историята, а не да
се дискутира по него – той по
определение е престъпен.
Вече 60 години върху името на Сталин и върху неговото дело се изливат потоци от
кал, простотии и измислици.
Какъв ли не го изкарват философи, политици, журналисти,
учени – диктатор, тиранин,
престъпник, кръвопиец, политически вампир, човекомразец, сатана в човешки образ и всичко друго лошо, което си помислите.
Човекът, когото Чърчил
наричаше „искрен и верен военен другар”, а президентът
Труман – „мой скъпи генералисимус”, се представя като
по-голям звяр от Хитлер и пострашен от всички нацисти,
взети заедно. Но, ако с вълшебЗОРА Е !

на пръчка махнете Сталин от
човешката история на 20-я век,
от него, от векът, нищо друго
няма да остане.
Изведнъж се оказа, че отговорите на почти всички въпроси, които си задаваме днес,
са в сталинското време. Ето
някои от проблемите: глобализация и патриотизъм; социалдемокрация и комунизъм;
национални малцинства и
Косово, Южна Осетия и Абхазия, Ирак и Афганистан; екология и иновации; модернизация и реформи; световен
заговор и АЕЦ; армия и национална сигурност; информация и пропаганда; народовластие и тоталитаризъм;
еволюция и революция; глобалната криза; религия и атеизъм; изкуство и политика и
още много, много други. Така-

ва личност не може да не привлече вниманието на учения.
Ако отворим дебелите енциклопедии и тълковните речници, срещу думата „феномен”
ще прочетем следното: видимо явление в природата и
обществото. Преносно: който изпъква, рядко явление. От
„феномен” произлиза „феноменален” против „трансцедентален”.
Като личност и като дела
Сталин е феноменът на
20-я век.

Вече 60 години около неговото име продължават и
нарастват философски и исторически спорове, противопоставянето „загрява”, ако дуелите бяха разрешени, щеше
да се лее и кръв.
На стр. 7

От стр. 1

Н

а същия този капитализъм,който безсрамно лъжеше, че е дал
свобода на личността и възможност на умния и
способния да живее богато и
охолно, а на немощния да бъде
спокоен за себе си, защото обществото е годно да го издържа и подкрепя с неговите немощи. Понеже икономиката е
развита, мощна и производителна, а обществената система
е демократична и гарантира
правата на гражданите.
Неолибералната пропаган-

ране на приватизацията и
връщане на приватизираното имущество в полза на
държавата; излизане от ЕС
и възстановяване на националната държава заедно с
националната валута; излизане от НАТО. Останалите
са свързани с жизненото равнище на народа и гарантиране
на работните места.
Тук е големият проблем на
тези бунтове. Той показва
състоянието и на
десницата, и на левицата;
на властта и опозицията.

Те са еднакво объркани и
безпомощни, обезоръжени

стихия и маса, а не революционна класа. Затова протестира, а не води „гражданска война” и не извършва революция,
понеже левицата не й помага в
нищо.
Франция е зле управлявана и устройвана от неолибералната власт държава. Тя,
заедно с цяла Европа (България не прави изключениие!), е фатално обедняла откъм яки политически личности и държавници. Бунтовете за нея са неочаквани и
тя не знае как да се справи с
тях. Държи се едновременно
арогантно чрез полицията, и

и да внушава, че с тези разрушения Франция губи много и
се лишава от възможностите,
които десага е имала за изпълнението на една част от исканията.
Левицата обаче я няма
никаква.
Тя е не просто разединена;
тя е полуумряла, безжизнена,
изпразнена от съдържание,
боледуваща от неолиберализъм, социалдемократизъм и
от собствените си предателства. Протестите и бунтовете във Франция искат своите
идейни и политически водачи и идеолози. А нали самата

се вижда на какво е заприличала.
Иде бунтът на жълтите
павета

А нима европейската левица (включително и българската) се е разтревожила от
това, което става във Франция. Нали видяхме какви са й
грижите последния конгрес на
ПЕС. За нея т. нар. „права” на
джендърите и сексуалните отклонения са по-важни от реалната политика и съдбата на
бедните и онеправданите. За
нея единството на Европейския
съюз е най-важна цел за тържеството и благополучието на де-
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да втълпяваше, че днес няма
класи, че социалните различия
са сведени до минимум; че не е
необходима идеология, защото
всички имат достъп до властта
и участват в нея; че свободата е
непрекосновена ценност, а материалното богатство – висш
обществен идеал.
Ала бунтовете във Франция
не избухнаха, защото френската икономика не може точно в
този момент да повиши равнището на живота, заради
това че изпитва трудностите,
които изпитва. Не, тези бунтове са дело не на измислената
като панацея на неолибералното общество средна класа, а на
тези, чийто „екзистенц минимум” е сринат. А те се оказаха
много. Твърде много! И им дотегна да живеят бедно и унизително; да ги лъжат и мамят.
Ала обедняването е само
една от причините за събитията. Пропагандата у нас говори единствено за увеличението
на цените на горивата като искра за възпламеняването им. Но
това е нищожна част от истината. Протестиращите са формулирали своите искания в 25
точки. Това са радикални претенции, в известен смисъл
дори революционни, защото
засягат основите на системата. Макар че все още не я разклащат дотолкова, че да я разрушат напълно. Не знам дали го
осъзнават, но я рушат безжалостно и безмилостно. За съжаление обаче – стихийно и
отмъстително, а не целенасочено. Затова и се държат повече като терористи отколкото
като революционери. Ето някои от най-съществените и засягащи социално-икономическата
и политическата система: да се
пренапише
конституцията и се утвърди, че цялата
власт принадлежи на народа; премахване на монополите и анулиране на външния дълг; да бъдат върнати
80 милиарда евро, които 40
от най-големите компании
дължат на държавата; спиСтр. 2

идейно и политически. Дошъл е моментът за опозицията и на левицата, а тя се суети,
глуми се, плаши се и не знае
какво да направи. В страха и
нерешителността си тя разчита
нещата да се оправят от само
себе си и без да е сторила нищо,
да се завърне в управлението.
Понеже властта е по-объркана от нея. Но при такава безпомощна опозиция объркаността и безпомощността на
властта бързо ще изчезне и
тогава сякаш не е толкова
трудно да се предвиди какво
ще се случи и как ще протича
по-нататък т. нар. „демократичен процес”.
Протестиращите са добре
организирани, лидерите им
очевидно не са политически
дейци и не се афишират идеологически и политически.
Защото просто нямат идеология и съзнателната им борба не излиза от постигането
на практични придобивки за
нови работни места, по-високи заплати и високо жизнено
равнище, което те смятат, че
ще постигнат с някои изменения в политическото положение на държавата. Пролетарската маса, излязла на улиците, прави опит да се осъзнае
„в себе си”. Но сега-засега е още

Или ще чака протеста
на жълтите павета?
страхливо – чрез президента
и правителството. Действията й са объркани, непремерени и дори неадекватни, защото
се надява на наивността и неопитността на протестиращите
и техните водачи.
По-страшното е, че
левицата е напълно
безпомощна

и неспособна да оглави
движението, за да му придаде открит политически смисъл и го предпази от анархистичната му стихийност и
разрушителност. Това, което
бунтовниците разрушават, не
е държавата, както те смятат,
а сгради и предмети, нямащи
нищо общо с бедността и недоволствата им. Когато чупиш
витрини и разграбваш стоките на магазините, палиш луксозни автомобили и хвърляш
павета и камъни, ти бързо ще
се лишиш от подкрепата на
обуржоазения до крайност
пролетарий, ще го настроиш
срещу себе си, защото той ще
види в тебе заплаха за живота си. Не е случайно, че пропагандата започва да се събужда
АКТУАЛЕН ГЛАС

социалистическа партия като
главната лява партия и лично
нейният председател и бивш
президент Фансоа Оланд подкрепи сегашния президент и
се обяви срещу кандидатурата на собствената си партия.
И сега се крие и не признава
измяната и предателството. Тя
носи огромна вина за състоянието на държавата и на цялата левица.
Френската левица не облича жълтата жилетка, защото или не й дават, или не знае
как да я облече; тя е влязла в
други дрехи, които я правят
жалка и смешна, но не смее да
ги съблече, защото все още не

мокрацията и нейните „европейски ценности”. Левицата живее
в някакъв измислен свят.
Жълтите жилетки ще дойдат и в България. И то много скоро. Най-вероятно, като
бунт на жълтите павета. Защото „спящите клетки”, на отрезвяването започват да се пробуждат. Те не се решават да излязат от състоянието се, защото българската левица е досущ
като френската. Това се видя
по време на есенните протести
на животновъдите и майките
на децата с увреждания. Българската левица живее с фикс
идеята да бъде „конструктивна опозиция”, а не борец за социална справедливост, правдини и национално достойнство. Тя не смее дума да отрони
срещу капитализма, неолиберализма, експлоатацията.
Единственото, което желае, е
да влезе във властта, за да не
регистрира болниците като
търговски друщества, а учениците да учат само от един учебник по всеки отделен предмет.
Сякаш това е най-голямата
беда на държавата, нацията и
обществото.
Не съм убеден, че събитията във Франция ще срутят
системата, но ако левицата
продължава да не осъзнава
какво става и каква е нейната длъжност в историята, ако
продължава да се чуждее от
каузите на протестиращите,
понеже е част от порочната
и антинародна власт у нас и
в Европа, те ще й нанесат такъв удар, че дълго няма да се
съвземе от него!

Т

огава няма да има пречка израждащата се все повече
система да намери спасението си във фашизма и насилието, надявайки се в него и чрез него да спре разпада си. Не са малко силите, които тласкат френското
общество, а и цяла Европа към такъв изход. Слабата и полумъртва левица подпомага ускореното протичане на тази
тенденция. Подобен изход обаче ще е пагубен за Европа, а
и за света.
Тогава неолибералзмът наистина ще има право да обяви
„края на историята”. И това ще стане, ако левицата не облече най-сетне жълтата си жилетка, която същата тази история й предлага.
брой 47, 18 декември 2018 г.

Истината за тракийските Българи
продължение от бр. 46

П

рестъпления са се
извършвали и продължават да се извършват и сега. Отново питаме – до кога това
трябва да се търпи и да продължава?
По какво убийството на
Джамал Кашоги в Саудитското консулство в Истанбул на 2
октомври 2018 г. се различава от геноцида срещу българските тракийци? И в двата случая имаме брутално и
недопустимо нарушение на
вътрешното и международно право от власти, чиято основна функция е да осигурят
спазването на закона и реда
и да гарантират живота и неприкосновеността на човешката личност. И в двата случая сме свидетели на унизително и нагло незачитане на
човешкия живот от официални държавни власти. Но ако
в случая с Кашоги говорим за
убийство на едно лице, за
криминално деяние, извършено по политически подбуди,
различни от подбудите, които
според Конвенцията за геноцида отличават престъплението „геноцид“, то в случая с
тракийските българи сме изправени освен пред престъпление срещу човечеството
и пред убийствено пренебрежение на морала между людете от началото на летоброенето. В случая, между турският варваризъм и саудитският
канибализъм няма разлика. Те
са синоними по планирания
съзнателен престъпен замисъл, по бруталността и жестокостта, надхвърляща върховите „достижения“ на средновековната инквизиция,
по пълното пренебрежение
на цивилизованите норми
на поведение между човешки същества, по безочливото
неуважение на общественото мнение, по обидата, която тези изяви на жестокост и
незачитане на човешкия живот, оставиха върху съвестта
на цялото човечество.
Същността и причините за
възникването на българския
тракийски въпрос и за не решаването му в продължение на
почти век и половина от освобождението на част от България през 1878 година, налага
да проследим правната
рамка,

в която той се проявява и
да изследваме силите, които
го моделираха така във времето, че да осуетят намирането на всякакво разумно решение.
С договорите слагащи край
на руско-турската война и дек-

ретиращи освобождението на
части от България през 1878
година, се създава независимо Княжество България, автономна провинция на Османската империя Източна
Румелия, която просъществува до Съединението с Княжество България през 1885
г. Останалата част от Балканския полуостров, включваща
Източна и Западна Тракия,
цяла Македония и албанските земи, които остават част от
Румелия до 1912 година, когато е провъзгласена първата албанска независима държава,
остава в границите на Османската империя.
Паралелно с процеса на
възстановяване на българската
държава в резултата на рускотурската война с Берлинския
конгрес от 1878 г., с разпадането на Османската империя

от отговорността и задължението да се противопоставят на турската агресия и да
защитят правата на тракийските българи, прокудени от
родните им огнища.
Правната рамка, определяща и до днес
дневния ред на българотурските отношения

Христо ТЕПАВИЧАРОВ
ритетите на българската външна политика е била винаги Македония, където срещу България се изправя плътно троен
фронт от държави, макар и с
различни интереси - Турция,
Сърбия и Гърция, за сметка на
тракийското направление, където се изправяме сами срещу
Високата порта.
За съжаление в направлението Одринска Тракия,

Разорението на тракийските българи – първият геноцид на XX век
започва и паралелен процес
на вторично разграбване на
българските земи, населени
с коренно българско население, което продължава до
Втората световна война. Тракийският проблем е част от
този паралелен процес на заграбване на български земи
след освобождението от явяващата се наследник на Османската империя турска държава, съсед на България. Част
от този процес е заграбването на Поморавието и Западните покрайнини от Сърбия,
на Беломорска Македония и
Западна Тракия от Гърция и
на Северна Добруджа от Румъния.
В борбата за обединение на
българската нация, освобождението на Одринска Тракия исторически се свързва
с освобождението на Македония, като по този начин на
практика се блокира успеха и
в двете направления. В прио-
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в продължение на век и половина, България не успява да
противодейства на турския
геноцид срещу тракийските българи и на обезбългаряването на тази изконна българска земя. Положителният
резултата от Първата балканската война през 1912 година бързо е проигран в Междусъюзническата и в периода
до края на Първата световна
война.
Причините за това състояние на нещата са две: ясната
последователна, решителна
и успешна турска политика
в преследване и постигане на
целта – обезбългаряването
на Източна Тракия, промяна на етническия състав на
населението и утвърждаване
на турската светска и духовна власт в областта; втората
причина е неспособността и
престъпната абдикация на
българската държава и нейните неграмотни управници

е кодирана в т.н. Ангорски споразумения от 1925 година, наложени от Турция и
узаконяващи обезбългаряването на Одринска Тракия.
В Договора за приятелско между България и Турция (Ангорски договор) от
18 октомври 1925 е записано, че договорът се сключва между двете държави от
пълномощника на Председателя на Турската Република
- Тевфик Кямил Бей, Държавен подсекретар на Минис-

терството на външните работи в Ангора и от пълномощника на Царя на Българите Симеон Радев, пълномощен
министър на България във
Вашингтон, говорещ отлично
турски и френски, завършил
френския султански лицей „Галатасарай“ в Цариград.
В Договора за приятелство, състоящ се от 5 члена,
две разпоредби заслужават
внимание, тъй като съдържат основанията за сключването му: съгласно член 2 двете страни се съгласяват да
установят дипломатически
отношения, събитие от което очевидно България е била
заинтересована, изпаднала
в пълна международна изолация след Ньой; съгласно
член 5 към договора е приложен Протокол, съставляващ неразделна част от него.
Всъщност в този протокол е
записана истината за замисъла на Турция да подготви и предложи на българската страна тъй наречени-
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те Ангорски споразумения,
превърнали се в измамата
на века в българо-турските отношения чрез узаконяването на обезбългаряването на Източна Тракия.
Съгласно член „В“ на Протокола недвижимите имоти
на българите, изселили се
от Тракия след 5/18 октомври 1912 г., т.е. след края на
Първата балканска война,
стават собственост на турската държава. Срещу собствеността на тези стотици
хиляди избити и прогонени
български тракийски изгнаници България не получава
нищо. Отоманските и турски
поданици, напускат доброволно България в периода
1912 – 1925 година, за да се
установят в Турция, при гарантирано право да ликвидират или запазят имотите

си в България. Изоставените в продължение на десетилетия имоти от изселилите се,
които общо възлизат на около 200,000 декара, съгласно
Ангорските спогодби, остават теоретично собственост
на българската държава.
Те включват и недвижимата
собственост на онези десетки
отомански поданици, жители
на останалите в пределите
на българската държава селища в района на Свиленградско, Малкотърновско и
Царевско по силата на Цариградския мирен договор
от 29 септември 1913 г., решили доброволно да се преселят в Турция. Но тъй като
българската държава не отнема имотите на изселниците, нито прилага директно
член „В“ от Протокола към
Договора за приятелство по
примера на турската държава, изселниците успяват да
продадат по-голямата част
от земите и имотите си.
На стр. 4
Стр. 3

От стр. 3

С

поред стенографските
дневници на 21 Народно
събрание от 1926 година,
които Тодор Тодоров (стр.
135 – Обезбългаряването на Одринска Тракия) внимателно проучва за своите изследвания, имотите на прогонените от Одринска Тракия българи, без право
да се върнат по родните си места, възлизат на над 2,2 милиона
декара, които турската държава
секвестира след като избива и
прогонва собствениците им, без
да плати и стотинка.
Съдбата на Одринска
Тракия

е предрешена в Париж
през 1922 година когато лорд
Кързън и граф Сфорца-Поанкаре, както пише Тодор Тодоров (стр. 113 „Обезбългаряването на Одринска Тракия“) решават да я подарят на Турция,
срещу запазване на позици-

манлии, останали от епохата
на робството и ако желанието
им е да продължат да живеят като турци, мястото им е в
Турция, а не в България! Турция в продължение на векове поробва чужди територии с
живеещото на тях коренно население, етнически различно
от турския етнос и затова им
дължи не само извинение, но
смирение и изкупление.
България днес е свободна
и принадлежи на своя народ,
на българите тракийци, на
българите мизийци, на българите македонци.
Една скромна програма за
поставяне
начало на решаване
въпросите за
имуществата на
българските тракийски
изгнаници,

към днешна дата, би трябвало започне със следното:
Да се документират имена-

бавно изплащането на пенсии на турски граждани по
силата на Споразумението
между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии” („Споразумение”),
подписано на 4.11.1998 год.
Сумите, които понастоящем се
превеждат в Турция по силата
на това Споразумение да се
внасят в специално създаден
фонд „Тракийски изгнаници”;
Националното законодателство изисква ратификация от Народното събрание
на спогодби, с които се поемат финансови задължения.
Решение № 39/ 01.02.1999 година на Министерския съвет,
с което Министерският съвет
е утвърдил Споразумението,
е противоконституционно и
нищожно, тъй като Министерският съвет не е компетентен да утвърждава подо-

чин се осигури и гарантира
свободен и безпрепятствен
достъп до Беломорския бряг
и до световния океан през
тракийските земи на български и турски граждани без
дискриминация. В преговорите по тези въпроси да участват правоимащите наред с
държавните представители
на двете страни.
Едва тогава да се започнат
преговори по осъществяване на изгодни за двете страни
стратегически стопански обекти в района на границата.
Да се преустанови незабавно обсъждането на въпроса за статута на турските граждани желаещи да
възстановят българското си
гражданство. В ликвидирането на двойното гражданство с
Турция да не се допускат никакви изключения.
България да се противопостави на влизането на Тур-

на тракийските българи и основанията за това, който да се
депозира в световните и Европейски институции по правата
на човека (ООН, ЕС, Европейската организация за развитие
и сътрудничество – Хелзинска
структура, НАТО и т.н.);
5 декември 2018, София
Речник и обяснения под
линия:

„Изгнаник“ – човек изгонен от родината си.
„Бежанец“ – член 1 от Конвенцията за статута на Бежанците (Женевска конвенция от
1951 г.) : Чл. 1. Определение на
термина „бежанец“
А. За целите на тази конвенция терминът „бежанец“
се прилага към всяко лице,
което:
1) е било считано за бежанец по силата на споразуменията от 12 май 1926 г. и 30 юни
1928 г. или по силата на конвенциите от 28 октомври 1933 г. и
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ите си в района на проливите – Босфора и Дарданелите и
окупацията на „освободените
от турско владичество“ богат
на петрол Мосул от Англия и
стратегически желаната Сирия от Франция.
На жертвите на турския
геноцид, българските тракийци, се дължи справедливост и възстановяване на
жизнената среда в родните
места на дедите и родителите
им, което би било малка компенсация, доколкото такава
е възможна, за униженията,
за погазеното достойнство и
лишенията на които са били
подложени наследниците на
избитите и прогонени българи. И не като поданици на
своите палачи, а като свободни български граждани. Това
е отговорност на днешните турски власти. И не само!
Това е отговорност и на обединена Европа, която е длъжна да гарантира и осигури
правата и интересите на своите български граждани от
Източна Тракия!
Място за обсъждане на насрещни искания в преговорите
с Турция, във формат съвместни комисии, за имотите на тракийските българи няма (стр.
148). Идеята е на Давутоглу,
а целта е когато се тегли чертата да се окаже, че България
продължава да дължи на Турция, а не обратно, след петвековното робство. В България няма турска земя, на която да живеят турци, които да
са били лишени от имотите
им. Ако на българска земя живеят лица с турско самосъзнание, те в България са чужденци, наследници на поробилите българските земи осСтр. 4
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та и имотите на наследниците
на 300 000 прогонени тракийци, като се раздели дълга към
избитите и безследно изчезналите от успелите да се доберат до България или други съседни земи. На наследниците
на избитите се дължи не само
компенсация за ограбеното
имущество, както на всички
останали, но и обезщетение
за смъртта на техните близки.
Става дума за 60,000 човешки
живота, за които обезщетението, което дължи турската
държава, защото геноцидът е
извършен от редовна турска
войска и башибозук по нареждане на турските власти, по
най-консервативни изчисления възлиза на десетки милиарди евро.
Да се ликвидира законодателно двойното гражданство на граждани, имащи
статут на граждани на двете
държави и в бъдеще да не се
допускат никакви изключения
от това правило.
Да се преустанови неза-

бен род международни договори.
Член 10 на Споразумението го превръща в безсрочно
задължение на България към
Турция, тъй като прекратяването на действието му е поставено в зависимост от едно
бъдещо, несигурно събитие,
което изцяло зависи от волята
на Турция - “влизането в сила
на Спогодба за социално осигуряване между двете страни”.
Да се възстанови именника на българските имена, като
по отношение на новородените
деца на български граждани, с
турско-арабски имена, се прилага на реципрочни начала
именна система, с български
имена, огледална на системата, която турските власти
прилагат по отношение на
новородените в Турция лица
от турски граждани.
Да се договори за Източна Тракия статут на автономна двувластна територия, населена от турски и български
граждани, като по този наВЪПРОС НА ДЕНЯ

ция в ЕС преди да се издължи
за Тракийския геноцид.
Всички привилегии и договорености с турската държава, предоставящи й каквито
и да е права върху управлението, стопанисването, възстановяването и експлоатацията на
институциите на мюсюлманската общност в България да
бъдат незабавно суспендирани. В България няма турско малцинство. Българските мюсюлмани не са турци.
Да се отправи искане до
Турция да съобщи имената
на убитите и прогонени българи, населявали и обработвали Източна Тракия към 1912
година, както и да предостави
опис на секвестираните на основание Ангорския Протокол
имоти.
Да се преустанови финансирането и дейността на турската политическа партия –
ДПС, като се забранят партиите на етническа основа;
Да се изготви меморандум
с исканията на наследниците

10 февруари 1938 г., на протокола от 14 септември 1939 г. или на
Устава на Международната организация за бежанците;
Решенията за непредоставяне правото да се считат за
бежанци, приети от Международната организация за бежанците в периода на нейната дейност не са пречка за предоставяне на статута на бежанец на лица, които отговарят
на условията на точка 2;
2) в резултат на събития,
станали преди 1 януари 1951 г.,
и при основателни опасения от
преследване по причина на раса,
религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически
убеждения, се намира извън
страната, чийто гражданин
то е, и не може да се ползва от
закрилата на тази страна, или
не желае да се ползва от такава закрила поради тези опасения; или, бидейки без гражданство и намирайки се извън страната на своето предишно обичайно местоживеене в резултат
на подобни събития, не може да
се завърне или, поради такива
опасения, не желае да се завърне в нея.
случаите, когато някое лице се явява
гражданин на няколко страни, изразът
„страната на неговото гражданство“ означава всяка една
от страните, чийто гражданин
е то, и такова лице не се счита
лишено от закрилата на страната на неговото гражданство, ако без някаква действителна причина, произтичаща
от основателни опасения, то
не се обръща за закрила към
една от страните, чийто гражданин се явява.

В
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Там, където има воля, има и път!
Думи за една фотоизложба и за един юбилей

Н

а 10 декември в залата на Информационния център
на Химико-технологичния металургичен университет в София, бе открита впечатляваща изложба със
странното название „Хималария“. Повече от 100 табла
с прекрасни снимки, свидетелстуваха за божествената красота
на Земята и за едно преклонение и обич към „Покрива на света“, както наричат Хималайския планински масив. Сред посетителите, загледани в снежните била и искрящи на синия фон
на небето върхове, току се мяркаха мъже и жени с достолепни
осанки на планинари, алпинисти, пътешественици и учени: легендарните алпинисти Методи Савов, Андрей Мирчев,
Кънчо Долапчиев, Георги Топалов, общуваха просто и непринудено със знаменитости и учени, като: Симеон Идакиев, Димитър Пеев, Петър Берон, Чавдар Шекерджийски, Невена
Добрева, д-р Надежда Тютюлкова...

В

сички те бяха дошли
да почетат своя приятел и колега, другар и
съратник, от лаборатории и неизбродими хималайски пътеки – Румен Воденичаров – изтъкнат химик, планински спасител, трекингмен,
волнодумец, патриот и политик, приятел на Велко Вълканов, Богдан Иванов и Сашо
Радев, списовател от 26 години от страниците на „Зора“ и
„Нова Зора“; любител на хубавото вино и както сам се шегува, галантен кавалер на три бабички с обща възраст 240г; съпруг на очарователната и неповторима Цветанка, баща на
отличника от Юридическия
факултет на СУ Румен Воденичаров – младши; бивш кандидат за вице-президент от 1992г,
бивш депутат от Великото народно събрание, бивш седесар
и основател на т.нар „Съюз на
демократичните сили“, бивш
председател на „Дружеството
за защита на правата на човека“ и настоящ председател на
ЦКК на пп „Нова Зора“ - изобщо връх, икона и грешник,
човек познал пътя от „Осанна!“ до „Разпни го!“, най-неординерната, многоизмерима,
висококаратна и поради това
често недолюбвана от едни,
но спечелила завинаги сърцата на други – личност; човек с високо относително тегло – и като име, и като пример!... Щото колко са тези, като
него, които могат само за месец да прозрат разложителната анти-българска дейност на
многодоларовите инициативи
на Джордж Сорос, да низвергнат назначението си за Програмен директор на „Отворено
общество“; да откажат кариера
и министерски пост, да се изправят пред цялата парламентарна група на сините талибани и да ги нарекат „грешници“
и „предатели“... Да, Румен Воденичаров спечели 2 млн и 470
хил гласа, но не направи своя
партия. Той избра кауза, която всеки неолиберал, депесар

победоносната българска култура; когато пред очите на цял
един народ угасва от предателства и подли удари в гръб, след
загуба страшна на кръв – българското образование; когато помията на бездуховността дави всеки светъл разум и
всяка проверена народностна
ценност, само защото те биха
могли да посочат брод за българския път през историята...
В такива смутни времена, никой няма право да бъде
безразличен към светлия
пример на хора, като Румен

разказват, как „той, великият
депутат и кандидат за вицепрезидент, си общува с мечката Мери и носорога Роко, от
Софийската зоологическа градина“. Те трябва да знаят, че
един Румен Воденичаров,
няма защо да се срамува от
честния си хляб, че те напразно се мъчат да отнемат бляскавия му ореол на неподкупник, проверен в битките за
България и доказан приятел
на народа; Румен Воденичаров е човек, чиято воля може
да прокара път и посока, ко-

Но едно друго събитие предхожда днешния вторник. На
17 декември Румен Воденичаров закръгля един забележителен юбилей – 80 години,
в които честното му име не
бе помрачено нито от погрешен понякога избор, нито от
случайно залитане по идеи,
които се оказваха чужди на
главната, на неумиращата
и неподкупна негова обич –
обичта към България! По паметта на своята кръв, той разпознаваше бързо погрешката и
се завръщаше, стъпваше пак на

10 декември, вторник, преди откриването на изложбата „Хималария“. На снимката: Румен Воденичаров, д-р Тодор Предов, Трайчо
Тушев, Румен-младши, Минчо Минчев, д-р Радко Ханджиев и Симеон Идакиев.
и пишман - патриот би нарекъл „пердута“; Той пое на плещите си, като шерп непосилния идеал за демокрация, свобода и справедливост, и пряко
ледопадите на омрази и змийската злост на клевети и наемници, продължи напред и нагоре! Въпреки кислородния глад
на живота, който живеем! Той,
страстотерпеца на разрухата, и
доброволен гребец от галерата
на надеждата; той - безсребреникът – който пише от години без хонорар в „Нова Зора“
и който заради едната чест и
воля,не се умори да отстоява
себе си и каузата да бъде войник за утрешния ден на народа си.
Румен Воденичаров може
смирено да охранява бариери,
може скрупольозно да проверява пропуски, но може дълго
и честно да разговаря със себе
си, да се вълнува за бъдещето
на Отечеството в дните и нощите, когато пред очите ни се
разрушава българската държава; когато погива духът български; когато зловещия призрак на глада затяга все пояко своята удушваческа примка; когато умира не в бой, не в
сражение за България и всичко българско великия ветеран-
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Воденичаров! Защото, как
може да бъде затворена тюрмата на лъжата, ако го няма
Румен Воденичаров, който да
избие ключа от ръцете на тъмничаря? Как могат да бъдат
развенчани митовете на политически шамани, представящи
се за съчувственици и приятели на народа, без хора като Румен Воденичаров? Как може
да бъде опазен паметникът на
Съветската армия или да бъдат събрани разпилените сили
на мъдростта и съзиданието,
без примера на хора, като Румен Воденичаров?
Катастрофичността
на
днешния български ден изисква яснота за вината и прямота за отговорността на всичко
вече сътворявано вече 30 години от отцеругатели и майкопродавци. А това е невъзможно
без хора, като Румен Воденичаров!
За тръпната болка на народа и шаечната правда на живота, който ни бе натрапен, могат
да говорят само хора с характера, с честа и достойнството
на Румен Воденичаров!
В този смисъл, излишно и
безсилно е деликатното мракобесие на телевизии и жълти
вестници, които се опитват да
СЕДМИЦА

ято не веднъж е прекрачвала
отвъд дори ледените великани на Хималаите!
Нейсе!
Препрочитам написаното
до тук в опит да намеря извинение за внезапния трекинг
на сърцето си, с който съвсем
неочаквано заобиколих обявения повод – фотоизложбата
„Хималария“. Но така е, човек
пише най-вече за това, което
познава и което диктува сърцето му.
Преди да дам думата на
Румен Воденичаров да разкаже за същността на неологизма, който е дал трудно разбираемото име на събитието, искам, да споделя, че написаното не е въпрос на някакъв
редакторски уклон. И от казаното за Румен Воденичаров, не
се отказвам. Случаят обаче е такъв, че дали по повод или без
повод, тези думи търсиха възможност да бъдат написани на
страниците на „Нова Зора“. Аз
ги дължа на Румен, на неговите
приятели, на семейството му,
защото това не са думи казани
по повод, макар, че настоящия
брой носи дата 18 декември.
Да, пак е вторник, както всеки
втори ден от седмицата, вече 29
години, откакто излиза „Зора“.

земята, влюбен в нейните дивни красоти. Земята, която за
него бе цяло мироздание – една
светкавица на кръвта прорязала небето от Чирпан до Банско
и утаена в жилите му, като памет, чест и достойнство.
А там където има чест и
достойнство, има и последователи.
А там където има воля,
има и път!
От името на благодарните читатели на в. „Нова Зора“,
от името на всички, които са
свързани с вестника, дал име и
на цяла една политическа дружина от съмишленици, искам
да пожелая на Румен Воденичаров светли дни, много енергия и несвършващ копнеж по
Хималаите и едрите звезди над
Светилището на Анапурна.
Неподражаемата жена до
него, съпругата му Цветанка,
да бди над сърцето му; Румен
Воденичаров – младши - да
пази примера му и да го надмине с успехи в името на България, по-високи от хималайските върхове.
А за нас, остава честта да
бъдем негови приятели.
От нине, до века!
Минчо Минчев
Стр. 5

„ХИМАЛАРИЯ“ e неологизъм, предложен от Румен Воденичаров-младши по време, когато редактираше книжката ми „Самотно пътешествие до Канч“(2016).
огато преди 40 години заминавахме за Хималаите на разузнавателна експедиция с Христо
Проданов и Методи Савов, докторите от Клиниката за тропически болести ни дадоха таблетки срещу МАЛАРИЯ. Предупредиха ни, че не винаги са
ефективни.
Ние се разминахме с маларията, но прихванахме
една нова неизвестна в България болест – ХИМАЛАРИЯ. Симптомът на това приятно заболяване е непреодолимото желание на човек да се върне сред ледените великани на Хималаите и сред хората, които
живеят там, изповядвайки двете велики световни религии: хиндуизъм и будизъм.
Т.н. хималайски трекинги започнахме с планинските спасители Венко Петров и Асен Джаков през
1981 година. Почти без носачи, без полет до Лукла,
с 22-килограмови раници на гръб, с храна от София
и само с по 150 долара в джоба изкачихме две хималайски джуджета в Светилището на Анапурна и Соло
Кхумбу (5300м. и 6100м.) и се завърнахме с националната експедиция „Лхоце-1981“.
Продължихме през 1983 год. с Недялко, Монката и Павел. Преминахме драматично превала Торонг ла (5416 м.) и
по пътя на Тилман през
страната на раите от
изток до Базовия лагер
на Еверест. Хималаите тогава не бяха това, което са сега.
Рисковете не бяха малко. Във всеки от трекингите изминавахме по 300-400 км на височини до 6000 м. Мечтаехме да заснемем йети или да открием входа за Шамбала. Мечтата оставаше за следващия път, но снимахме
всичко по пътя си и после правехме изложби и десетки
диапрожекции.
Последваха 2 научни експедиции на СТД „Академик“ през 1984 и 1987 година, трекинги с троянските
алпинисти в Непал, Кашмир, Ладак и Каракорум, две
посещения в Новозеландските Алпи. И така за 40 години лично аз прекарах цели 2 години в 15 експедиции и
трекинги по най-високите планини в света.
„Хималаи за всеки“ беше нашият девиз, с който през
80-те години подканяхме нашите приятели планинари
да ни последват. С малко закъснение днес това стана
ежегодна практика. Нашият пример е доказателство
за любителите на пътешествия, че девизът „Където има
воля, има път!“, има смисъл и днес.
Хималайският трекинг все още е по джоба на българина и може да замести напълно и фитнес, и екзотични дестинации. Нещо, което оставя отпечатък за
цял живот. Ето защо моят съвет е: „Оставете Малдивите и Пукет на хора с друга нагласа и поемете по пътеките на Хималаите, докато сте млади и здрави!“
Уверявам ви, че хималайските богове са благосклонни към хора безсребреници и хора с извисен
дух. Желая ви успех!
Румен Воденичаров
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Свещеният връх Мачапучаре(Рибешка опашка), 6950 м

40 години „ХИМАЛАРИЯ“

Семейство Воденичарови: Румен, Цветанка и Румен-младши

Тенд Пик 5 300м - първият връх в Хималаите изкачен от
българи: Румен Воденичаров и Венелин Петров (1981г.)

последните месеци бе проведен експеримент
– с големи усилия от началото на 2010 г. до
1.04.2010 г. бяха проследени основните български медии. Не е имало и един ден, без да
се появи името на Сталин в някоя медия, независимо в каква интерпретация. Естествено, в повечето
случаи – лоша. Наистина, Сталин е сред нас.
Погледнато от научна гледна точка, Сталин принадлежи на метаисторията и не може да бъде разбран
извън нея (мета – приставка в сложни думи. Идва от
гръцката дума meta – през, след, зад, после).
Какво е „история” в тази интерпретация?
Историята е взаимодействието между субстрата на
историческия процес и системата, в която този процес е въплътен. И именно по степен на субективност,
метаисторичност и метафизика, Сталин е абсолютно
фантастична фигура, без аналози в цялата човешка история. Не можем по друг начин да си обясним
много от делата на Сталин. Не можем изобщо нищо
да си обясним, използвайки понятия от същия ранг, с
каквито си обясняваме повседневния бит.
Убеденият антисталинист Славой Жижек написа, че „Сталин, който носи отговорност за едни
от най-големите ужаси на 20-я век, спаси човечността в човека” (виж Сергей Батчиков във в. „Завтра” от
16.12.2009 г.).
Философите гадаят какво ли значи това абсурдно
твърдение, но точно такова твърдение е напълно разбираемо от гледна точка на метаисторията и метафизиката.
Наистина ли съвременният „демократичен” политически башибозук мрази Сталин заради тиранията, колективизацията, ГУЛАГ и изселванията?
Не, разбира се.
Причината е много по-дълбока и фундаментална.
Мразят Сталин защото е комунист, защото превърна утопията в реалност и й придаде космически
измерения. В негово лице мразят комунизма, мразят неговия мироглед, неговите принципи за правата и задълженията на човека, за самите основания на човешкия живот и на човешкото общество.
„Сталин няма нужда нито от нашето одобрение,
нито от нашето осъждане – пише Арсен Мартиросян
– И още по-малко – от измерване с днешния гей-аршин,
размахван от разните политически джуджета и пигмеи. Днешните хора трябва просто да се помъчат да
го разберат, може би за да разберат нещо за самите
себе си. Да разберат поне защо 300-милионният съветски народ осра своята Велика родина, защо комунистическите партии на социалистическите страни се
саморазпуснаха и се превърнаха в социалдемократически изроди, защо пролетариатът на тези страни (заедно със съветския пролетариат) си хареса капитализма и не си мръдна пръста да защити работническоселската власт. И тогава може би ще им стане ясно,
защо във Великата отечествена война храбростта и
издръжливостта на съветските бойци беше 17 пъти
по-голяма отколкото на бойците от царската армия
през Първата световна война, на офицерите – 8 пъти
по-голяма, на генералите – 6,5 пъти по-голяма” (Арсен
Мартиросян – „Трагедия 22 июня:блицкриг или измена.”, „Эксмо”, М. 2007., стр. 285-286).
Сърцевината на антисталинизма е генезисът,
ядката на Великия Планетарен Двубой, който се
развива пред очите ни. Това е двубоят между идеите на модернизма и идеите за постмодернизма, това
е двубоят за съдбата на планетата, за света, в който
ще живеете вие и вашите деца. Не вярвайте на картината, която гледате от екраните на телевизиите и
от лъскавите корици на безброй списания – това е
илюзия.
Истината е друга.

Истината е жестока, кървава и безобразна, каквато е всяка истина.
Истинската история може да се оприличи на
сюрреалистична картина, изцапана с кръв и претъпкана с трупове, натъпкана с бандити, мошеници, дребни джебчии и едри тирани, убийци, психопати, развратници, болни ненормалници, наркомани, педерасти, содомисти, окултисти и всякаква

На превала Торонг ла(5416 м) с дъщерите Илиана и Румяна
Стр. 6
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Феноменът Сталин и неща,
които не знаете за него...

друга сган, която не се интересува от себеподобните
си и върху техните мъки гради дребните удоволствия на престъпния си живот.
Истинската история е низ от нечовешки страдания, невиждани жестокости, животински страсти, потресаващи заблуди, нелогични постъпки на
цели народи, изчезване на етноси, разрушаване на
изградени и придобити с кървав труд материални
ценности, абсурдни надежди и още по-абсурдни
разочарования.
Когато това се проумее, на човек му става много неуютно. Но какво да се прави – природноисторическият
процес не се шегува. Природноисторическият процес, както, впрочем, и Природата, не търпят нравствени оценки. Тези оценки са наше, човешко изобретение и са приложими само в междуличностна и
обществена среда. Тях да ги оставим настрана.
Тук става дума за нещо друго – за оценка на политици и държавници от гледна точка на природноисторическия процес. Сърцевината на подобна
оценка е Теорията на развитието.
В началото се посочват три неоспорими и необорими факта.
Първият е, че в което и да е общество по света
няма съгласие по оценката на личността и делото
на Сталин. Това говори за мащаба и на личността, и
на неговото дело. Отдавна мъртъв, Сталин продължава
„да живее свой живот” независимо от всички обвине-

ния и разобличения. Нещо повече. Няма изгледи тази
ситуация да се промени в близко бъдеще.
Втори факт. Щом информационните и пропагандни атаки срещу Сталин за малко затихнат по
различни причини, положителното отношение и
почитането на тази фигура бързо се увеличават. Освен това, има черта, под която рейтингът на Сталин
никога не се е спускал, докато горна граница няма
и не е имало.
Трети факт. Положителните оценки за Сталин
са характерни за хората от по-старите възрастови
групи. Това се смята за естествено, тъй като тези хора
били привикнали към тогавашните оценки и винаги са
по-консервативно настроени, докато младите и помладите са свободни от минали стереотипи и са склонни по принцип към отрицателни и разобличителни
оценки. Но в такива разсъждения има парадоксална
уловка. Излиза, че положително се отнасят към Сталин тези, които са живели в сталинското време и на
собствен гръб са изпитали сталинското управление, докато неговите отрицатели нямат подобен жизнен опит
и формират своята преценка по опосредствана информация и силно субективни спомени.
Някои ще се опитат да кажат, че „някога са ни лъгали, а ето сега знаем истината”.
Подобна теза е незащитима.

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ
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я казва за нейния поддръжник единствено, че е
информационно неустойчив и е склонен към
безкритична възприемчивост.
Вероятността, че по-рано са ни лъгали, а сега
ни казват истината, в никакъв случай не е по-висока от
вероятността, че сега ни лъжат, а тогава са казвали истината, защото разпределението на вероятностите за
информационна лъжа или истина е нормално, Лапласово разпределение.
В такъв случай, възприемането на истината става на
неофициално равнище, което обикновено се нарича
стихийна народна памет.

С други думи, за внедряване на негативните оценки за Сталин трябва непрекъснато пропаганден натиск, докато позитивните оценки се възстановяват
стихийно. Сам по себе си този тезис, разглеждан като извод, води към много други съществени изводи, които не са
от полза за антисталинистите. Но тези изводи ще оставим
за по-нататък.
Обществата в Съветския съюз, в Русия, в България
и в останалите бивши социалистически страни преживяха и преживяват три масирани антисталински кампании: в края на 50-те и в началото на 60-те години, в
годините на горбачовата „перестройка”, плюс антикомунизма от началото на 90-те години на 20-я век, та
чак досега. Като резултат, положителното отношение към
Сталин се запазва на равнище 50% от населението, отрицателното – до около 30%. Това са средни оценки, от тях
има различни отклонения, но, общо взето, са такива. Изследване в края на 2009 г. показа положителни оценки
63%, отрицателни – 39%, ефективен мениджър – 9%.
Следователно, знак плюс са дали 72% от участващите в
изследването (изследването е на руската телевизия НТВ).
Проследяването на динамиката на оценяването на Сталин също е много интересно. Най-голямото постижение
на антисталинистите е през 1990 г., когато положителната оценка е едва 19%. След тази година трендът рязко
тръгва нагоре, за да достигне вече посочените стойности.
През 2009 г. личността на Сталин достигна неочакван триумф – общонационално допитване на първи
канал на руската телевизия обяви Сталин за символ на
Русия, макар че този резултат официално не беше признат, заради неистовите вопли на антисталинистите.
Тези поразителни резултати имат елементарно обяснение. Имаше сталинска политика и сталинско време.
Известни са техните резултати и платената за тях цена. Освен това резултатите още са пред очите на всички – от
сталинските небостъргачи до сталинската индустрия,
от знамето на победата над Райхстага до географските карти, върху които бяха очертани границите на
сталинската държава. За цената може да съдим само по
думи и то казани от не съвсем адекватни хора. И, ако сравним тези думи с думите на такива личности като Аврел
Хариман, Уинстън Чърчил, Шарл де Гол, Джавахарлал
Неру, Чан Кайши, Збигнев Бжежински и Хенри Кисинджър, то антисталинистите са зле – толкова зле, че повече няма накъде.
Много хора знаят за речта на У. Чърчил за Сталин, но
за едно изказване на генерал Деникин – личният военен
противник на Сталин от гражданската война – едва ли
се знае:
„Когато Сталин летеше за Техеран, аз много преживявах да не му се случи нещо. И чак когато по радиото съобщиха, че е пристигнал благополучно се успокоих, защото
разбирах – без него с Русия е свършено”.
Не по-малко интересно е мнението на А.Ф.Керенски:
„Русия спеше и той я събуди…Индустриален гигант,
военен колос – всичко това са негови заслуги. Той преведе
народа през ада и му върна чувството за собствено достойнство. Днес всеки е принуден да се съобразява с Русия”
(Вячеслав Туркин във в. „К барьеру!” от 5.04.2010г.).
За провежданата антисталинска политика от антисталинистите нещата са точно обратни. Успехи никакви не се виждат или са само на думи, докато разноските, цената на политиката е очевадна и е далече покатастрофална и мащабна от сталинската цена.
Когато фактите говорят

Нови заводи и язовири няма, а съществуващите
се взривяват. Цeните на стоките растат, когато нефтът
поскъпва и пак растат, когато нефтът поевтинява. Ако
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Феноменът Сталин и неща,

нещо се строи, това са хотели, бизнес центрове, молове, казина и квартали за богатите.
С други думи, в единия случай може да се видят успехите и само се приказва за цената, а в другия – само
се приказва за успехи, докато цената се чувства непосредствено…
Затова в очите на обикновените хора Сталин е символ на всички победи на съветската страна.
Може само да се задава въпросът: дали тези победи
са постигнати благодарение на Сталин или въпреки
него?
Дори да е „въпреки”, то колкото Сталин и да е пречил,
народът все пак ги е постигал.
Кой знае защо, при управлението на антисталинистите, на народа не му се удава нищо да постигне. Излиза,
че или антисталинистите пречат много по-силно на народа, отколкото Сталин, или тяхната помощ е такава,
че вредата от нея е повече, отколкото от Сталин.
Въпросът за цената на победите е много по-съществен. Разобличителите на репресиите свеждат всичко главно до емоции:
„Милиони и милиони! Маховик на терора! Ужасни
страдания! Десет милиона! Петдесет милиона! Сто милиона!”
Нормалният човек е потресен от морето и океана от

кръв и Хималаи от трупове. Избито е, едва ли не, половината от населението на СССР – непоносим ужас! Но ето, отварят се архивите и се установява:
за 32 години (1921-1953 г.), по политически причини са пострадали 4 милиона души, от които 800 000 са
разстреляни, т.е. общо 1,7% от населението. За сравнение – при Великата френска революция загива от насилствена смърт 25% от населението на Франция. И
още нещо – при руския преход 1991-2009 г., само Русия
губи 15 милиона свои граждани, т.е. 11%.
През април 1943 г. Главното имперско управление за
безопасност на нацистка Германия изготвя секретен доклад, предназначен за тесен кръг от управляващата върхушка на Третия райх. В него, между другото, се казва:
„Германските предприемачи и работници бяха много
учудени, когато Германският трудов фронт потвърди, че
сред остарбайтерите (това са 4 000 000 съветски граждани, откарани на принудителна работа в Германия) няма
нито един, който да е бил репресиран в страната си. Що се
отнася до насилствените методи на ГПУ, които нашата
пропаганда се надяваше да бъдат потвърдени, то, за общо
учудване, в големите лагери не се откриха остарбайтери, които да са били принудително изселвани, арестувани
или по някакъв друг начин преследвани. Част от населението проявява скептицизъм по този повод и предполага, че
в Съветския съюз не така лошо стоят нещата с принудителните работи и с терора, както винаги се е твърдяло и
че действията на ГПУ не са определяли главната част от
живота в Съветския съюз, както досега се смяташе”.
Когато подобни неща стават известни, антисталинистите обикновено забравят за десетките милиони
жертви, и го удрят на нравственост: „нима четири милиона са малко?”, задават те „убийствения” въпрос. Че
не са малко, не са малко, но защо беше нужно да се говори и да се вика за десетки милиони? Излиза, че който е
говорил подобни неща или изначално не е знаел за какво говори, или е знаел и нарочно е лъгал. В първия случай имаме некомпетентност, която не трябва да се взима
предвид.
ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ

Във втория случай имаме работа с нагли и съзнателни лъжци и тяхното мнение още повече не трябва да се
взима предвид.
Остава друг съществен въпрос: можеше ли сталинските победи да се постигнат на по-малка цена?
Отговорът на този въпрос в момента е неизвестен.
Решените задачи на историята

Антисталинистите твърдят, че ДА, можеше, но никакви факти не изтъкват в защита на отговора, освен
голи предположения и виртуални модели. В световната история също няма такива потвърждения, защото няма
подобни примери.
Ето, Махатма Ганди се опита да реши безкръвно модернизационния скок на Индия и опитът завърши с
кървавите и жестоки погроми от края на 1940 г.
М.Горбачов имаше намерението да действа също
безкръвно, но него никой не го нарича нито герой,
нито ефикасен мениджър.
Така че не знаем можел ли е Сталин да действа по
друг, по-хуманен начин.
Но пък знаем друго.
Сталин е имал конкретни цели и е съумял да ги постигне. Страна, която при сходни вътрешни и външни условия да е решавала такива мащабни задачи няма. Следващите съветски политици или нямаха подобни задачи,
или не успяха да ги решат.
Успешен държавник и политик е този, който решава поставените от историята задачи, а не този,
който плаща по-малка цена, но не решава задачите.
Проблемът за цената има смисъл, само ако е постигната поставената цел. Провалът на историческата
задача никога не може да бъде оправдан със стремежа да се минимизират загубите. Пълководец, умеещ
да побеждава с малко загуби, е винаги по-добър от
този, който плаща за победата висока цена. Но при
едно условие – ако победата е завоювана! Ако минимизацията на жертвите за победата се разглежда
като по-важна от самата победа, пълководецът, заедно с цялата си армия, трябва да се предаде в плен
преди да влезе в бой.
На 27.05.1942 г. в Прага, чехословашките парашутисти Й.Габчик, Й.Кубиш и Й.Валчик убиват райхпротектора на Чехия и Моравия, заместника на Химлер,
Райнхард Хайдрих. Атентаторите са изпратени от чехословашкото правителство в изгнание в Лондон и лично от
президента Бенеш. Като репресия срещу атентата нацистите избиват 5000 мирни граждани и заличават от лицето на земята двете села Лидице и Лежаки.
На война, като на войнс

те.

Цената на операцията е 1:5000 в полза на нацисти-

Но след освобождението на Чехословакия никой не
е обвинявал Бенеш за някаква „цена”. На война, като на
война.
Ако в Съветския съюз цената беше като в Чехословакия, само Червената армия трябваше да загуби 22,5 милиарда души!!!
Неслучайно казват, че преди авторитетно да се изкажеш по някой въпрос, трябва да се запиташ : „А не съм ли
глупак?”
Сталин разбра историческата задача, поставена
от историята пред съветския народ и пред съветската
държава, и я реши. Реши я, както знаеше и както можеше за известна цена. Това не значи, че той е добър или
лош. Значи, че той УСПЯ ! Я който може по-добре, нека опита.
Засега никой не е успял. И докато такъв успех няма,
вълните на антисталинизъм и на десталинизация ще
се разбиват в огромния постамент на сталинските победи. Ако тези опити продължават още десетина години,
ще гледаме антисталинистите само в музея на восъчните
фигури на мадам Тюсо.
Да се реши проблемът „феномена Сталин” и наистина да се победи неговия образ и паметта за него, може
само по един единствен начин: при подобни обстоятелства да се решат по-мащабни задачи отколкото
е решавал Сталин – с по-малко загуби и на по-ниска
цена. Останалото е лъжа и измама!
брой 47, 18 декември 2018 г.

които не знаете за него...

„Руският народ плати цената, която Господ му беше
определил за оцеляването си през 20-я век. Ако беше отказал да я плаща, от него и от неговата държава не би останало нищо” (В.Д.Кузнечевски – „Сталин”, ОЛМА медиа,
Москва, 2010, стр. 73-75, 482).
Изброеното е малка част от общата картина. И пред
тази картина е някак си неприлично да говорим в коловоза на съвременните парадигми за либерализъм, солидарност и „общество на общото благоденствие”.
Каква мобилизираща идея могат да съдържат те?
Към какво мечтано планетарно бъдеще ни водят? Допустимо ли е въобще сравнение с времето на Сталин? Къде
е тук метаисторичността и метафизиката, които обвиват
природноисторическия процес в стимулираща пелена?
Ето, затова се воюва срещу Сталин така ожесточено
и без да се подбират средствата.
Защото Сталин е опасен, много опасен дори и мъртъв. Много опасен за съвременните глобалисти, либерали и за всички, които претендират за световно господство. Много опасен, защото е реален творец на алтернативния път на човешкия вид, път, по който се решава „загадката на историята”.

Репортерите се втурват след него и искат да знаят какви са мотивите на постъпката му. Чърчил приема само
двама и им казва :
„Причините да напусна, са две: Първо, не желая да слушам как се глумят над паметта на гения и второ, искам
сам със себе си да изпитам радостта от смъртта на моя
велик враг”.
Който както иска, така да интерпретира думите на
Чърчил. Така или иначе, Уинстън Чърчил е особена порода, не като днешните доморасли антисталинисти.
Уинстън Чърчил е английски аристократ. Това все пак
значи нещо.
Всичко, което още живее у нас, хората на постсоциализма, е изтъкано от остатъчната енергия и незабравения смисъл на великолепния сталински маршнаскок
от овехтялото „вчера” към ослепителното „утре”.

Това велико прозрение вече се споделя и от много
„прогледнали” бивши „демократи” от късните години на
Горбачав и ранните години на Елцин.
„Съвременната криза на антикомунизма, на морал-

Интервенцията е самоубийство

Париж, 1938 г. Обявена е лекция на генерал Деникин
за сегашните и бъдещи пътища на Русия.
\Интересът е огромен, залата „Гово” за 2500 души е
препълнена.
Тук са политическите дейци на руската емиграция от
всички оттенъци – от монархистите до анархистите.
„Стълбът” на бялото руско движение говори объркано, но е твърд в едно – не трябва да има никакво
чуждо вмешателство в Русия. „Интервенцията е самоубийство”, няколко пъти повтаря генералът. След лекцията
е зададен въпрос от група лица, смятащи Русия за огромен
концлагер и за гробище на руската чест и сила:
„Кой ще спре интервентите? Кой няма да им позволи
да окупират нашата Родина?”
И тук с идейния вожд и вдъхновител на бялото движение става чудо – той почервенява, започва да тропа
с юмруци по масата и бляскайки с очи извиква в залата :
„Клим, Клим ще ги спре!” (по спомените на Александър
Вертински).
Клим, е народният комисар на отбраната на Съветския съюз, героят от гражданската война, личният военен враг на Деникин, сподвижникът на Сталин, маршалът на Съветския съюз Климент Ефремович Ворошилов.
Всички в залата са потресени, отговорът на стария
генерал е подхванат от световната преса и обикаля света. Ясно е, че на Деникин не му се обръща езика да
каже „Сталин” и затова споменава своя стар военен познат.
Канада, 1946 г. Съветска писателска делегация в
състав Еренбург, Галактионов и Симонов прави обиколка в САЩ и Канада, и навсякъде е посрещната с
огромен интерес. Те са предупредени, че сред слушащите ще има много влиятелни хора, които не обичат
СССР и ще задават провокационни въпроси. Тези хора
обикновено седят на първите три реда, и че в своите
отговори писателите трябва да бъдат много предпазливи. И, ето, че на една среща в Канада, при препълнена
зала, Константин Симонов забелязва, че на първите
три реда седят сериозни невъзмутими господа и необезпокоявани от никой пушат в залата пури.
Когато идва редът на Симонов, той излиза притеснен и, като се чуди как да започне под изпитателния поглед на трите реда, извиква в залата : „Русия! Сталин! Сталинград!”
В залата настъпва мъртва тишина и след това става чудо.
Цялата зала скача, започва да ръкопляска и да вика
„Ура!” Първите три реда седят, смълчани и тихи.
Лондон, март 1953 г. След смъртта на Сталин
(5.03.1953 г.), в английския парламент започват изказвания пълни със злоба и ненавист.
Още в началото, присъстващият Уинстън Чърчил демонстративно напуска и се прибира у дома си.
брой 47, 18 декември 2018 г.

Виктор И.Алкснис
ния исторически подход, на равнодушието към християнските ценности и към православния морал, огромното разочарование в електоралната демокрация, означава, че руската политическа система виси в духовна
пустота. Едва ли власт ще се продържи дълго, когато
властовият елит изповядва идеалите на пазарната
икономика, прославя антикомунистите Иван Илин и
Александър Солженицин, погребва с почести героите
на бялото движение, а народът с всяка изминала година все повече съжалява за гибелта на съветската комунистическа система с нейните ценности и революционни символи” (А.С.Ципко, виден „строител” на „перестройката”).
Уже послы живут в тылу глубоком,
Уже в Москве наркомов не видать
И панцерные армии фон Бока
На Химки продолжают наступать.
Решают в штабе Западного фронта
Поставить штаб восточноее Москвы,
И солнце раной русского народа
Горит среди осенней синевы.
Уже в Москве ответсвенные лица
Не понимают только одного –
Когда же Сам уедет из столицы,
На как спросит, об этом Самого?
Да, как спросит? Вопрос предельно важен,
Такой, что не отложишь на потом…
– Когда отправит, полк охраны Вашей
На Куйбышев? Состав уже готов.
Дрожали стекла в грохоте воздушном,
Сверкало в Александровском саду…
Сказал спокойно: Если будет нужно,
Я этот полк в атаку поведу.
(Феликс Чуев. В. „Советская Россия” от 25.09.2010 г.)
Свидетелство от първо лице

Показателно е разтърсващото признание на Виктор И.Алкснис, който беше част от Първия конгрес на

ПП „Нова Зора“ на 11 март 2006г. Ето част от него:
„За мен, Сталин и неговото време е много болен и актуален въпрос. Моят дядо, командарм втори ранг, зам. народен комисар на отбраната по авиацията, Яков Иванович Алкснис, е разстрелян на 29 юли 1938 г. Моята баба,
Кристина Карловна Меднис-Алкснис, като член на семейство на „изменник на родината“, прекара в лагерите 13 години. Моят баща, Имант Яковлевич, остана без родители на 10 години и намери майка си чак през 1957 г. Затова
в нашето семейство антисталинските настроения бяха
много силни и аз също бях антисталинист…
След 1989 г. аз станах народен депутат, и досега
се занимавам с политика… Моят баща много тежко
преживя разпадането на СССР. Това ми се стори тогава учудващо, тъй като без да обръща внимание на
трагичните събития през 30-те години, той си остана изключителен патриот. Загина неговата страна
и след година и половина, на 17.07.1992 г. той почина на 62 години. Един месец преди това, когато пиехме чай на вилата, моят баща изведнъж каза : „Ако
Сталин беше жив, такъв бардак нямаше да има”. Аз бях
потресен. Моят баща, яркият антисталинист, мразещ Сталин с всичките атоми на душата си, изведнъж
разбра и му прости”. Този цитат от Виктор Имантович
при срещата му с новозбраното ръководство, бе повторен 3 години по-късно. Цитатът е от (в. „К бариеру” от
1.12.2009 г.).
Към признанието на В.А.Алкснис ще прибавим и аналитичната позиция на Александър Айвазов :
„В редицата на великите държавни дейци на нашето Отечество последен по време (не по значимост) стои Йосиф Сталин. Може би и по тази причина
неговият образ е подложен на яростни опити да се десакрализира и дискредитира от страна на либералитеглобалисти. Аз имам право да говоря така, защото преминах дълъг и труден път на осъзнаване на своята
позиция. За смъртта на двамата мои дядовци непосредствено или косвено е виновен Сталин: единият
беше репресиран в 1938 г., а вторият – безследно изчезна през зимата на 1942 г. Дядо ми по майчина линия получи образованието си в Германия и през 1920
г. се върна в Русия за да помага за индустриализацията на страната.
През 1938 г. той, главният инженер на Кавцинк,
беше разстрелян като враг на народа. Вторият ми дядо
безследно изчезна на Воронежкия фронт в началото
на 1942 г. Отчитайки, че аз се оформих като личност през
60-те години, по време на развенчаване на „култа към личността”, нямаше как да се отнасям с благоговение към
тази историческа личност. Но колкото по-дълбоко се
запознавах с историята и икономиката на Русия, колкото по-задълбочено изучавах различните течения
на икономическата мисъл, толкова повече нарастваше моето уважение към Сталин, въпреки фамилните
жертви.
Когато изучих теорията на големите икономически
цикли на Н.Кондратиев и свързаната с тях теория на
иновационното развитие на С.Глазев, аз окончателно
се уверих и разбрах изключителната роля на Сталин
в историята на нашата страна” (Александър Айвазов
във в. „Завтра” от 29.10.2010 г.).
Или да вземем големия учен-медик и богослов,
политически затворник преди войната, архиепископ
Лука (В.Ф.Войно-Яснецки). Той казваше:
„Сталин спаси Русия и показа какво значи тя за света. Затова аз, като православен християнин дълбоко му
се покланям”.
Писателят-свещеник Димитрий Дудко, също като
архиепископ Лука лежал в затвора и в ГУЛАГ, пише:
„Не веднага Сталин се осъзнаваше от вярващите като руски гений, неслучайно той беше скромен
и безсребърник. Ние, православните люде, изпитали
върху себе си гоненията заради вярата, трябва да
забравим обидата, както и подобава на християни
и с нужното внимание и любов да погледнем на всичко. В юношеските си години и аз не разбирах Сталин
и в стихотворенията си написах: „Струва ми се, че
ти си палач”. Не, той не беше палач! И сега, заедно
с владиката Лука, възкликвам: „Сталин е от Бога даден вожд на Русия!”…Наследството на Сталин трябва да се изучава и изучава, за да можем по-добре да
разберем и опазим Русия.

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ
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Продължавайте!
Делото е велико!
Ние сме с Вас.
До главния редактор на в. „Нова Зора“ г-н Минчо Минчев

Уважаеми г-н Минчев,
голям интерес прочетох обръщението на Инициативния комитет на Национално движение „Помирение за възход на България“. Похвална е инициативата
на редакцията на вестник „Нова Зора“ за популяризирането на тази спасителна за България идея и решението да се даде възможност на българските граждани, чрез страниците на вестника да изкажат мнението си за този така
съдбовен за България проблем. С голям интерес прочетох и статията на академик
Асен Богданов и се радвам, че светилата на науката са съпричастни към тази инициатива.
В обръщението на Инициативния комитет са поставени основните въпроси около които трябва да стане помирението. Аз смятам, че към точката за мораториум за
даване на концесия на чужденци за подземните богатства на България, трябва да
се добави и продължение за мораториума за продажба на българска земя на чужденци. Ако си продадем земята на чужденци и да направим единението, ще останем
без държава! Нашите управници от 30 години ни успокояват, че чужденци като
купят земята няма да я изнесат, че тя си оставала на мястото. Така е , но само на
думи. Продадената на чуждени земя, вече не е българска и на нея чужденците могат
да си направят своя държава, ярък пример в най-новата световна история е случаят
с Палестина. След Първата световна война, евреите от цял свят започват да събират
пари и купуват палестинска земя. Палестинците охотно продават земя, защото евреите дават добра цена. На закупената земя, евреите си направиха държавата Израел, а палестинците останаха да живеят по лагери из Ливан, из Сирия и Йордания.
След като се пенсионирах, известно време, работих като таксиметров шофьор.
Един ден возих един млад човек от Пловдив до София. Оказа се, че е палестински студент в Пловдивския университет. Попитах го как си позволява лукса да пътува на такова дълго разстояние с такси? Той ми отговори, че за него парите не са проблем,
защото баща му имал много земя и я продава на евреите и му праща много пари.
Попитах го дали като завърши Университета ще се върне ли в Палестина? Отговорът
му ме смая. Какво ще правя там – ми казва той – като завърша ще отида в Холандия или Германия и там ще се установя да живея. У нас всички младежи, след за-
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ашите врагове по-рано от нас разбраха това и Го заливат с помия, за да не можем ние по-ясно да видим какъв е той”
(Ю.Н.Гуменюк – „Сталину, Европа поклонись”, ФУАинформ, Москва, 2006, стр. 321).
Може би е бил прав Хитлер, когато е казвал:
„ Силата на руския народ не е в неговата численост
или организираност. Силата на руския народ е в способността да ражда личности с мащаба на Сталин. По своите политически и военни качества Сталин далече превъзхожда и Чърчил, и Рузвелт. Той е единственият световен
политик, достоен за уважение. Нашата задача е – да раздробим руския народ така, че да стане невъзможно появяването на личности с мащаба на Сталин”. (Б.Соловьев,
В.Суходеев – „Полководец Сталин”, Эксмо, Москва, 2003,
стр. 306).
Не, не е бил глупав нацисткият вожд.
Много неща още не се казват и не се знаят за Сталин,

и неговото отношение към православната религия
е едно от тях. Тук се натъкваме на удивителен случай,
който практически е неизвестен.
„Песенният” съветски социализъм, чиито песни повъзрастните хора пеят и досега, е черпил своята мощ
от богатите източници на традиционната култура – в
това число, и църковна. Що се отнася до главната песен на СССР – неговият химн, в конкурса, обявен от
Сталин, още малко да победи проекта на Шостакович с
Прокофиев. Победи обаче, по предложение на Сталин,
мелодията на последния регент на църковния хор на
храма „Христос Спасител”, бъдещият създател на Краснознаменния ансамбъл на Съветската армия Александър Александров. Малко хора знаят, че А.Александров
го е привличала църковната музика, че отлично и дълбоко е знаел византийската химнография, като и целия набор от православни песнопения: стихиру, кондак, тропар, акафист, икос, припев и славославие, величаване и алилуя и, разбира се, химните. В началото
на 1990 г. неговият син и приемник Борис А.Александров
Стр. 10

вършване на средно образование, отиват да учат едни в Америка, други в Европа и
там остават да живеят!
Като го слушах си мислех, комаи и у нас се случва същото. Младите хора продават земята, наследена от бащите си и с парите си купуват билети и заминават
за чужбина. За тях няма значение кой ще изкупи земята им. Една моя братовчедка
продаде наследените от баща си 40 декара ниви и с получените пари купи билет на
сина си и той замина за Америка със зелена карта.
Г-н Минчев, с голям интерес прочетох материала, който сте публикували в 41бр.
във в. „Нова Зора“. „Политиката е отговорна пред историята“. От тази статия аз, надявам се и хиляди други българи, за пръв път научаваме колко загрижен и прозорлив за делото на социализма и България е бил Тодор Живков, като ръководител
на Българската държава. Все по-ясно става, че той няма равен на себе си, от всички,
които са я управлявали след Освобождението от турско робство, до наши дни. От
написаното в този материал, ние можем да черпим данни и да запушваме мръсната
уста на седесарски и герберски емисари, които като чуждестранни прислужници,
слюнка не им остана в устата да плюят против Тодор Живков и социализма.
Според мен, в 1 300 годишната история на България има пет велики управници: първият е Хан Аспарух, който е пребродил всички руски степи и накрая е решил
да създаде българската държава отсам Дунава, на най-хубавата земя на света; След
него е Хан Тервел, който през 718г е разбил голямата армия на арабските нашественици от 200 000 души и 2 500 кораба, предвождани от Сюлейман Аслама, които са тръгнали да завладяват Европа, а Византийската империя не е могла да се справи без помощ от българската армия. Предвождана от Хан Тервел, тя сама ги е разбила и арабите
са били принудени да се върнат обратно. Така е била спасена Европа от арабското
нашествие. Ако това не е било станало вместо християнска Европа, щеше да бъде
ислямска. Този подвиг на българите, обаче, не се цени от днешните европейски държави, за това те и дума не обелват. Следващия велик български ръководите е цар
Борис Първи, който приема християнството, с което е успял да обедини всички
народности населяващи България, в една общност, което сега се мъчим да направим. Четвъртият голям български държавник е цар Симеон I, който развива книжнината и превръща България в една от най-образованите нации в Европа. Петият
голям държавник е Тодор Живков, под негово ръководство България се превръща в развита индустриална държава с модерно селско стопанство и се нарежда на
28-мо място в света.
Г-н Минчев, вие и вашите колеги от в. „Нова Зора“ сте се захванали с една голяма
работа, с едно велико за България дело. Продължавайте все така напред и нагоре, ние сме с вас!
25.11.2018г.
Марин Ройдов
гр. Пловдив

Феноменът Сталин ...

показа мелодия, съчинена от баща му в края на 1920 г., в
която се чувства първичната тъкан на съветския химн.
Трудно може да се намери по-вълнуващо и тържествено
изпълнение на химна на Съветския съюз от изпълнението на хора при Руската патриаршия от 1948 г.
Какво друго може да се добави?! – наистина ли Сталин е бил безгрешен винаги и всякога?
Не, разбира се.
Често и тежко е грешал Йосиф Висарионович –

грешал е в доверието си към много хора, в надеждите си за готовността на народа да поеме своята съдба в
своите ръце, за броя на вътрешните съветски врагове,
за икономически най-оправданите пътища на развитие
на Съветския съюз, за състоянието на комунистическата
партия и на световното работническо и комунистическо
движение, за съвременният характер на капиталистическия свят, за неговите навици и за морала на неговите
ръководни представители, за собствената физическа издръжливост и прозорливост, и т.н.
Забележително е, че цели 20 години Сталин диалогира, спори и „демократично” се бори със своите опоненти.
Но ето, на Изток гърмят сраженията край езерото
Хасан и край реката Халхин-Гол, на запад се чува железния тътен на нацистките маршове. Над СССР надвисна смъртоносна опасност от обединяване на целия световен капитал срещу съветската страна. В тази
неимоверно тежка обстановка Сталин се оказа прав в
главното, в основното, в особената роля на Съветския
съюз в човешката история, в непрекъснатия си стремеж да опази, съхрани и развие първата държава на
работниците и селяните, в твърдата си вяра в планетарната победа на комунизма.
Сталинската твърдост и последователност в преследването на целите не се среща често днес, тя е твърОБРАТНА ВРЪЗКА

де дефицитна стока за съвременните политици.
Сталин не е Бог, изпратен от небето да оправи нашите земни работи и да изкупи нашите грехове. Самият той е продукт на разума и чувствата на тези милиони,
които създаваха новата социална реалност, движими от
„великата скръб и любов към човека”. Те се разбираха един
друг, бяха близки, макар че днес това е трудно да се обясни.
Затова и гласуват за Сталин хората, знаещи за ужаса на репресиите. И не защото „пресметнаха и простиха”. Такъв
въпрос изобщо не стои, защото е от много по-висока
категория от обикновеното „пресмятане и прощаване”,
макар, че за днешните хора е трудно постижимо.
И до днес на Луната, Венера и в дълбокия Космос се намират и летят апарати със символиката на Съюза на Съветските Социалистически Републики. СССР продължава
да остава Велика Космическа Държава.
Сталин е първият държавен ръководител в човешката история, който започна изграждането на реален
социализъм, в реална страна, с реални хора, с реални
врагове и в реално време.
Всеки, който що-годе се е занимавал с управление на
големи групи хора, знае какво значи това. Едва ли някой
може да си представи, че Троцки, Каменев, Зиновиев
или Бухарин биха се справили по-добре от Сталин, да
не говорим за Деникин, Мамонтов, Врангел, Колчак и
цялата „бяла гвардия” какво биха направили от Русия.
Затова накрая, на всички които сравняват и приравняват Сталин и Хитлер, на „виртуалните три първи
реда във всяка зала”, ще кажем следното:
итлер завърши своя живот в яма от артилерийски снаряд, залят с 20 литра бензин и мъртъв изгорен.
Сталин прие парада на Победата на Червения площад в Москва и поведе съветския народ към
космоса.
Нима това не е твърде съществена разлика?

Х
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з така и не усетих кога
и как неговите афористични, метафорични и философски
открития в стиховете от следващите му книги се вплетоха
многобагрените думи и понятия с дълбоко смислова окраска и значимост.
…И пиша по заспалата вода,
че за илюзии търпимост нямам.
Секундата ли да разполовявам,
или да вкаменявам пепелта?..
„Тежест”
…По мост от паяжина
ще преминем
над езеро, осеяно с русалки.
„Косите на нощта”

Сътворяване на храм от думи

мир Хисар”, в което „…непобедено, бойното поле заспива,/но
с един поет по-малко” ще стои
и стихотворението „Скопие”: „А
Скопие си остава тук, /за да го
милват нощите кротки и да го
гали православния внук/ на катедралата „Свети Климент
Охридски”.
Боян Ангелов отмества с
лекота поетичния хоризонт
на своите търсения. И географията на неговата поезия,
най- естествено съединява
„Панагюрската Света Богородица”, с „Младият Конфуций”

който по природа е човек
интуитивен, с прозрения и
предчувствия, който знае, че
простите неща правят сложните, че те – простите, никак
не са лесна работа! Ако търсим
корена на философското начало при Боян Ангелов, трябва да
се вгледаме в стихотворението
„Подражание на Хераклит” от
първата му стихосбирка, видяла бял свят през далечната вече 1985 година. В нея четем: „…И Хераклит, още малко момче,/огъня бавно гали”. А
краят му е оригинална ме-

така: „Лудостта/от смъртта/
по-добър вариант е…” Гениален талант, Хьолдерлин е имал
трагична съдба. Но неведоми
са пътищата на поезията, макар че повече от половината
живот на поета е минал в пълна лудост.
Фридрих Хьолдерлин е
признат за истинско явление в изкуството 100 години
след неговата смърт. В поезията му са скритите отговори
на въпросите „Що е живот“
и „Що е смърт“. А в пространството между тях е съдържани-

Стихът е мост, надвесен
над небето.
„Колумбария”
Има цели заглавия, които са
метафори и философски стихотворения: „Бреговете на съня
са стръмни”; „Защото съзнанието е скривалище” /за знания
и представи”. „Тъмнее пряспа
като последна любов/, която
не си отива”...
И – преминавайки покрай
всички километрични знаци на
творческите пътища, които водеха към все по-примамливите
и загадъчни поетови пространства, с всяка нова книга, аз се
убеждавах, че те са само негови. Населени с реални, родени
от красиви и смислови мечтания, изобразени и облечени от
още по-красиви думи, с които
всъщност Боян Ангелов сътворяваше своя поетичен храм. Аз
съм щастлив, че бях и съм свидетел на това светло строителство, че мога да пребивавам в
този негов поетичен дом; че
пътувайки през пространствата на нашата днешна поезия,
се чувствам благодарен на този
поет, за това, че той я обогатява със своите духовни пейзажи,
с ярките си и запомнящи образи и думи, изригващи от дълбоката философия и оригиналната метафоричност на неговия
свят. Признателен съм му за
майсторство да постига хармония от теми, събития и личности, и за това, че книгите му до
днес, заедно с „Последна риза”
все по-убедително се превръщат в творческа твърд, в дом,
в замък и крепост дори, на българската словесност.
В стихотворенията на Боян
Ангелов в началото на неговия път, трептяха и резонираха
чувства за българската земя, за
бащиното огнище, за родния
дом и за Родината. Тези чувства не заглъхнаха и до днес,
но в книгите му, родени покъсно, до стихотворение, като
„Смъртта на Калоян“ читателя ще открива и „Смъртта на
Гьоте“; до „Павел Бобеков” ще
вижда образа и на „Андре Шение”; до стихотворението „Де-

ски поет Боян Ангелов, отвоювал чрез талант и дразновение своето достойно място в
днешната литература.
От времето на първата му
книга и до днес, озарява душата ми и стопля сърцето ми стихът, с който завършва стихотворението „Подир живота”:
„Дано във тъмното ми светят/на татко белите коси!”
о като венец на смисъла на една поетична съдба и като
вдъхновенна философия на поетичните му търсения, Боян Ангелов ми нашепва една открита от него
велика истина. Тя е в сборника му със стихове „Далнина”.
И това просто и велико откритие, най-общо казано е, че няма
живот наполовина, както няма
и свобода наполовина, както и
наполовина няма любов.

Н

БългариЯ над всиЧко!

Боян Ангелов и чл.кор. Иван Гранитски
„Бенковски” и „Дебелянов”,
от първата му книга - с „Вердюн” от последната му за сега
„Последна риза”.
Вече споменах за умението на автора да твори афористични слова и мисли, които сякаш са с адрес към вечността: „Раздяла-репетиция за
смърт”; „Животът – по-ленив
от блато”; „Илюзиите нямат
измерение” или „Любовниците
са пепел от рози, останалото е
любов”. Тук параболата пак е
от първата му книга: „Сега е
пепел, вчера щом гореше”.
В досегашните стихотворни
сборници на Боян Ангелов има
стихове с много красота и богата мисъл, което ги прави още
по-привлекателни и стойностни. В стихотворението „Сестри” от „Последна риза”, можем да прочетем: „Върхът на
копието бойно/е дом за много
свободи”; „…Но бъдещето вече
зрее/в усмивката на дъщеря ми
, или „…Потъвам в тялото на
мисълта/и моите видения са
думите”…
За мен самия бе изненада,
че поетът Боян Ангелов навлезе в дълбоките води на
философията. Но това, оказа
се никак не е случайно, защото накъде другаде може да пътува поетичният „Аз“ на автор,
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тафорична поанта: „То ще ги
гали и цяла нощ/нежно ще им
говори./ А от пробития звезден
кош/спускат се метеори”. Затова мен не ме учудва, че отделни термини и изрази от философията са заглавия на стихотворения: „Натурфилософия”,
„Демиургът”, „Материя”, „Схоластика”, „Антитеза”…
А сега искам да споделя
своята голяма изненада. Открих я в стихосбирката „Далнина”. Изненада, защото
преди доста години, за себе
си бях открил един не толкова популярен, а за някои
дори непознат, но без съмнение гениален поет, свързан с философията на Хегел
и Шелинг, негови състуденти
и приятели от духовната академия в Тюбинген. И ако днес
Хегел е сумрачният връх на
философията, самото олицетворение на поезията се нарича Фридрих Хьолдерлин –
едно безспорено доказателство, че голямата немска поезия се е развивала в сложно
взаимно проникване с немската философия. И ми стана
особено драго, че Боян Ангелов
също обича поета Фридрих
Хьолдерлин и че е написал
„Кулата на Хьолдерлин” - стихотворение, което започва

ето между „всичко“ и „нищо“.
Такива мисли ме вълнуваха, докато четях и препрочитах книгите на Боян Ангелов.
И струва ми се, че не греша, когато говоря за родството на поезията и философията в тях.
Иначе неговите поетически откровения едва ли щяха да излъчват красота и да тежат от
мъдрост.
Боян Ангелов владее перфектно законодателството на
поетическото строителство.
Римите му се отличават с модерни асонансни конструкции. В началото на пътя му го
определяха, като поет - традиционалист, но времето показа,
че той е между най-ярките модерни творци. А това не е нищо
друго, освен векторът на развитие. Не модернистични, а със
съвременно светоусещане и
проникновение в човешкия дух
и в неговия многопосочен, сложен живот, са стиховете, сътворени от него. И всичко това е
постигнато с постоянство в темите, неизменни от първата до
най-новата му книга: човекът,
животът, смъртта, светът, мирозданието, смисълът, красотата, любовта… Това е градивото, с което той иззижда своя
поетиченя свят и тези теми са
най-точната характеристика за
измеренията на неговата творческа личност; за света на изтъкнатия съвременен българ-
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Антология

ПАВЕЛ БОБЕКОВ
Три дни
вали,
вали,
вали
над пряслопи и угар…
Небето зло
като че ли
не знае нищо друго,
освен да лее мътен дъжд
и мълнии да мята.
Сега е време
всеки мъж,
целунал свободата,
да мре за нея…
Ала жал
душата ми разнищи.
Барутът
стана черна кал,
ще стане пепелище
градът, където се родих.
Крещящата тревога
от хората до мене
скрих,
от себе си не мога.
Прииждат ордите…
върви
обезумял аскерът.
Треви, омълнени треви
от грохота
треперят.
Кръвта, последната цена,
която робът плаща
за глътката виделина,
е ясна
и искряща.
Но щом
събрахме мъжество
да разсечем ярема или смърт,
или тържество!
За нас
път среден
нема!

Н

а 11 декември, в литературния салон на Издателство „Захарий Стоянов“, в дома на Тракийските
дружества, в София, се състоя премиерата на стихосбирките „Последна риза“ и „В сянката на хоругвите“ от поета Боян Ангелов -председател на Съюза на българските писатели.
Пространен доклад за неговото творчество прочете
проф. Чавдар Добрев, който поради своя обем и значение,
както обяви чл.кор. Иван Гранитски, ще бъде поместен в сп.
„Везни“.
Свой прочит на стиховете, преглед на пътя и достиженията на поета Боян Ангелов, сподели и Петър Анасаров, редактор на неговата първа стихосбирка - „А върху ножа – детелина“ (1985г.).

МАРШ 1878

Боян Ангелов

Вълнуващо изказване пред многобройната
публика направи Георги
Йорданов, когото българската културна общественост, заради неговите непреходни заслуги към българската
литература и словесност,
и всички изкуства, остави завинаги на длъжност-

та Министър с главна буква.
Събитието завърши с авторски рецитал и дарствени надписи
за всички, които успяха да се сдобият с книга от Боян Ангелов.

ДЕМИР ХИСАР

Благослови ги хъшовете, Боже,
защото всеки хъш високо там е,
където
обичта
ръкоположи
в небето му
едно Самарско знаме!
Благослови ги, Боже, канарите,
в които се пречупи ятаганът
и към които
спускат се орлите,
тъй както
се разплисква океанът!
Благослови и даскалите бледи,
захвърлили калема и буквара
и изковали
нашите победи,
сред планината,
назована Стара!
Благослови и руските солдати,
пристигнали
от северните степи целунали смъртта и свободата,
замръзнали
сред пропасти свирепи!
Благослови и царствената птица,
която
своето гнездо намира,
а аленият химн
„Шуми Марица…”
от нас и от вселената
извира!…

„Ако загина на война,
жал никого не ще попари.“
Димчо Дебелянов
Траншеите в предутрининя хлад
не чакат нещо ново да се случи.
Войниците се взират в воя млад
и в своя светозарен подпоручик.
Октомври с влажни облаци гребе
на угарите тъмната позлата.
Дими демирхисарското небе
и слуша стоновете на войната.
Снарядите са братя на смъртта,
шрапнелите са нейните дечица.
Октомври сочи лобните места,
а гарванът – най-траурната птица обхожда труповете с дрезгав грак,
прелита над ранените страхливо.
Не подозира, че е вечен знак
за всичко мъртво
и за всичко живо.
Припада нощ…. Като разкъсан стон,
кавал глада на горестта засища,
а римите от някакъв шансон
потъват в спомени и коренища.
И гарванът разперил е криле,
обхожда своето богатство жалко.
Непобедено, бойното поле
заспива,
но с един поет
по-малко.

Сътворяване на храм от думи

В

идения и прозрения
в поетическите пространства на Боян Ангелов
Иска ми се,така да озаглавя изречените неотдавна и дописваните сега думи за книгите
със стихове на Боян Ангелов от „Далнина”, до най-новите –
„Последна риза”и „В сянката на
хоругвите“. Всички са на издателство „Захарий Стоянов”. Запленен от тях и Иван Гранитски нарече неговите поетични
пространства примамливи. А
аз едва чрез стиховете от „ДалниISSN 1310-8492

на” осъзнах, че „примамлив“
е думата - ключ за поетичния
свят на този поет. Преди години многоликия авторов свят ме
привлече, защото усетих как в
него се оглеждаше самият живот. И стремежът на твореца да
прониква все по-дълбоко в него,
по всичките му посоки, и като в
златен рудник да открива и пресътворява от златния прашец на
битието, съкровището на своето
словно богатство. Боян беше в
началото, пред своето решително тръгване към невидимия край
на този литературен свят, който
щеше да расте и да се превръща
в необхватно, в безкрайно пространство. Личеше си още тогава, че е въоръжен със смелост
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Петър Андасаров
да отмести хоризонта и, че ще
издържи в маратона към далечните брегове на успеха.
Няма как да не се връщам
ПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

към онова сладко за мен време,
в което първи се срещах с поетическите откровения на млади хора, тръгнали с нетърпение
и тиха плахост към овладяване на поетичното изкуство, нетърпеливи да получат кръщелно си свидетелство за майсторско творчество чрез първата
си книга. Тогава в стиховете
на Боян Ангелов дочух искрен
глас, думите му бяха звучни,
многоцветни и примамливи.
Доверих им се и дадох път на
ръкописа му, независимо от
въздържателни мнения на някои, които и до днес не могат да догонят Боян. И така
– с кръстената по мое предложение „А върху ножа – детели-

на” – първата му книга стана
литературен факт и младият поет пресече съдбовния
старт към необятното творческо пространство, което
трябваше да насити със свое
дихание и да преодолее всички внезапни прегради и препятствия.
Ще бъде шаблонно ако
сега кажа, че той не измени
на себе си и успя да сътвори своя свят, да отвори пред
себе си свои пространства,
които са наистина примамливи и съдържателни, не
само за поетите и философите, а и за всеки взискателен читател.
На стр. 11
брой 47, 18 декември 2018 г.

