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ОбезличаванетО на чОвека-еврОпеец

българскОтО майтапчийствО
в кОнтекста на миналОтО и бъдещетО

ЗОРа Е !

Христо Тепавичаров 
посланик

О
т месеци българската 
общественост, все още 
усвояваща езика на но-
востите пристигащи от 

т.н. Европейски съюз, в повечето 
случаи приемаща ги като посегателство към личното простран-
ство на личността, се вълнува и се опитва да разпознае образа, 
статута и ролята, отредена на най-новия субект на европейската 
ценностна система и цивилизация – джендъра. 

В българския език, за тази категория субекти на европейско-
то право, са в обръщение няколко термина, в които оценката  се 
свързва основно с убеждението, че се касае за отклонения от об-
щоприетите морални норми за поведение на мъжа и жената в 
обществото, формирани в резултат на природните различия и 
определената роля на двата пола в процеса на утвърждаване на 
вида и оцеляване на човечеството на земята.  

Някои от квалификациите, 
които народният фолклор използва избирателно в оп-

ределени случаи, с времето са се превърнали в нарицателни 
понятия за идентифициране на  лица, към които общество-
то или отделни сегменти от него изпитва неприязън, сти-
гаща до презрение и желание за остракизирането им като 
непринадлежащи към обществото на нормалните.

На стр. 2

И
сторическа традиция 
на англосаксонските 
елити е използването 
на агресивни войни 

за решаване на икономически-
те и другите си съперничества 
с елитите на останалите големи 
икономики.

Съвременният социално-
икономически живот е из-
вънредно динамичен и гло-
бализиран. Поведението и 
политиката на националните 
елити в големите национални 
държави рефлектират и оказ-
ват положително или отрица-
телно влияние върху целият 
свят. особено голямо е вли-
янието на англосаксонски-

те елити и на първо място 
на американския англосак-
сонски елит. Много голяма е 
също и ролята на еврейския 
елит, най-вече на американ-

ския еврейски елит.
От осемнадесети век ан-

глосаксонският елит е наче-
ло на икономическия про-
грес и има най-големи за-

слуги за утвърждаване на 
капиталистическия начин 
на производство в глоба-
лен мащаб. в момента СаЩ 
са най-голямата световна 

икономическа сила. Те са и 
държава с най-голяма военна 
мощ, качествено превъзхож-
даща военната сила на дру-
гите страни. САЩ имат воен-
ни бази по целия свят. През 
90-те години – след края на 
„Студената война”, възник-
ва еднополюсен свят начело 
със СаЩ.

Но в началото на XXI-ви 
век се очертава тенденция 
към възникване на много-
полюсен свят. Големият ико-
номически възход на Китай и 
другите страни от БРИКС под-
ронва икономическата и поли-
тическата доминация на САЩ. 

На стр. 3

За СОЦИаЛНИЯ пОЛ, За ДжЕНДъРИТЕ И За БРуТаЛНОТО пОСЕГаТЕЛСТВО ВъРху ИДЕНТИчНОСТТа, 
ДухОВНОТО И ЦИВИЛИЗаЦИОННО пРОСТРаНСТВО На ЛИчНОСТТа.

872 дни генОцид
На стр. 5-6

ЗащО СЛЕД ВТОРаТа СВЕТОВНа ВОЙНа аНГЛОСаКСОНСКИТЕ ЕЛИТИ ЗапаЗИха НаГЛаСаТа 
СИ Да РЕшаВаТ КОНФЛИКТИТЕ С ДРуГИТЕ ЕЛИТИ чРЕЗ ВОЙНИ?

„Нова Зора“ представя първи параграф на осма глава от монографията „Рискове и социални трансформации“  
на проф. д.с.н. Георги Найденов и доц.д-р Калоян Харалампиев, Издателски комплекс – УНСС, С., 2018 год.
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от стр. 1

Става дума за терми-
ни като педераст, ма-
наф, хомо, лезби, гей, 
содомист, педал, пе-

зевенк – педофил, травестит  
и други, които традиционна-
та общност в европа и в све-
та, в продължение на столетия 
е използвала, за да идентифи-
цира определени лица, като 
неприемливи и нежелани от 
масата, поради свързване-
то им с противоестествени 
сексуални практики, чието 
афиширане възпрепятства 
стремежът на обществото да 
възпитава и образова всяко 
ново поколение в традици-
онни ценности. 

Тези квалификации са на-
товарени с отрицателен кон-
текст и целта е била, чрез 
идентифицирането им, опре-
делени лица да бъдат отде-
лени от общността на нор-
малните. По такъв начин мно-
зинството отказва да пое-
ме срама за поведението на 
отделни лица и опитите им, 
чрез евентуална мълчалива 
интеграция с мнозинството да 
заличи различията между при-
държащите се към традицията 
и нарушителите, търсещи ин-
дулгенция. 

Такова бе нивото на бъл-
гарската цивилизация, по 
време на присъединяване на 
България към европейския 
съюз, само преди десетина 
години, а надеждите на бъл-
гарските граждани за благо-
денствие и европеизиране на 
обществото бяха свързани са 
очакванията за цивилизаци-
онно  надграждане на вече 
постигнатото. 

първата лястовица на ев-
ропейската пролет бе призи-
вът на европейския съюз за 
присъединяване и ратифи-
кация на т.н. истанбулска 
конвенция. Всяко съвпадение 
между наименованието на кон-
венцията и битуващите в съз-
нанието на хората представи 
за традициите в общуване-
то между половете в турския 
мегаполис би трябвало да се 
счита за случайно. Но бъл-
гарското обществено мнение 
бе първо възбудено, а след 
това провокирано от конста-
тациите и откритията в раз-
поредби на истанбулската 
конвенция, която за чест на 
българската общественост, в 
голямото си мнозинство от-
хвърли. в чл. 1 на Конвенци-
ята се обявява целта, която 
се преследва – „да защитава 
жените от всички форми на 

насилие и да предотвратява, 
преследва и премахва насилие-
то над жени и домашното на-
силие“.  Текстът почти не оста-
ва съмнение, че основният су-
бект, който следва да се защи-
ти от посегателства е жената, 
която в представата на всички, 
без изключения, е лице от жен-
ски пол. Това би било нормален 
извод за запознатите с техни-
ките на  тълкуване на правни 
текстове. Но определени тек-
стове в Конвенцията провоки-
рат съмнения досежно нормал-
ността. 

В член 3 в) се предлага 
определение на понятие-

то „пол“, което „означава соци-
ално изградени роли, поведения, 
дейности и характеристики, 
които определено общество 
смята за подходящи за жените 
и за мъжете“; произволът и 
некомпетентността при фор-
мулирането на този текст, 
включен във вече приета 
конвенция, е пълен и не поз-
волява дори нормално тъл-
куване. Ще се въздържим от 

задаването на десетки и сто-
тици въпроси по предложе-
ния текст. Ще предложим ня-
колко несъвместими с пред-
ложения текст констатации. 
Считаме, че раждането на 
деца от жените не е плод на 
социално изградена роля, а 
на природно детерминирано 
предназначение на този пол; 
полът не може да зависи от 
мнението на т.н. „общество“ 
досежно това кое поведение, 
дейност или характеристи-
ка То смята за подходящи за 
мъжете и за жените. обще-
ството приема, че при опре-
делени обстоятелства жената 
би могла да изпълнява функ-
циите на баща при отглежда-
нето на дете, но това не пре-
връща жената в мъж; обще-
ството безспорно приема, че 
мястото на жената в семей-
ството е в кухнята – да готви, 
мие, пере. Но ако мъжа в едно 
семейство изпълнява тези 
функции, това не го превръ-
ща в жена. в леглото мъжът и 
жената си знаят функциите 
и те нито се определят, нито 

се променят от обществено-
то мнение. Не изключенията 
формират правилата, а обра-
тно – единствено правилото 
би могло да допусне отклоне-
ние и изключение.

Член 4 на Конвенцията, 
при формулиране на пра-

вата, произтичащи от рав-
нопоставеността на лицата 
и недопускането на дискри-
минация, изброява основа-
нията, на които би могла да 
се допусне дискриминация. 
Като самостоятелни основа-
ния, между много други, фи-
гурират „пол“, „социален пол“, 
„сексуална ориентация“, „иден-
тичност, основана на пола“. 
За тълкуващите и евентуално 
за ентусиастите, решили да 
прилагат конвенцията, оста-
ва тежката задача да разбе-
рат и решат дали дискрими-
нация на основание „соци-
ален пол“ означава дискри-
минация по отношение на 
мъже, които обществото счи-
та за жени или нещо друго, 
или дискримилация по отно-

шение на жени, които обще-
ството определя като мъже 
или нещо трето? Дали дискри-
минация на основание „иден-
тичност, основана на пола“ 
означава идентичност опре-
делена от общественото мне-
ние за пола, различаваща се 
от критерия „пол“, опреде-
лен от природата?

понятието джендър, ко-
ето е широко използвано при 
работата върху конвенцията, 
но не намира място в текстове-
те на самата конвенция, про-
изхожда от латинската дума 
gent – народ и от придобила-
та във френския език смисъл 
дума gens – човек, лице, в ко-
ято полът не е част от елемен-
тите, определящи съществе-
ните черти на човека; такива 
са и други определения, с кои-
то се обогатява съдържанието 
на понятието човек, като ви-
сок или нисък, дебел или слаб, 
черен или бял, плешив или 
окосмен, рус или кестеняв, чо-
век на правото, човек на за-
кона, човек на честта, човек 
на словото и т.н.  Те допъл-

ват понятието gens – човек, 
но нито променят, нито при-
дават друг смисъл на ориги-
нално заложения в самото 
понятие човек съдържание. 
Жената е човек, мъжът е чо-
век, човекът може да е жена, 
човекът може да е мъж, но 
той не може да бъде едновре-
менно жена и мъж, женомъж 
или някакъв хибрид от двата 
пола. половата перверзия не 
променя половата принад-
лежност на човека, на инди-
вида, която се определя от за-
ложения от природата код 
за функционирането му, така 
както заболяването не проме-
ня, а само възпрепятства ес-
тествената функция на забо-
лелия орган.

В английския език, който обо-
гатява съвременната европейска 
цивилизация с ново-изковани 
понятия като джендър и брек-
зит, липсва думата човек, зато-
ва френското gens се превежда 
на английски като народ, на-
ция, хора, мъже и жени! Имен-
но това обстоятелство улеснява 
английски говорещите в търсе-

нето и откритието, зад понятие-
то човек, не на два, а три рода – 
мъж, жена и То, нещо сбърка-
но между двата пола, търсещо 
закъсняла легитимация чрез 
борбата за права на човека, за 
равноправие и не дискрими-
нация. 

За постигане на 
заложените в 

Истанбулската 
конвенция цели 

по обезличаване на чове-
ка-европеец, европейската 
комисия предприе провеж-
дането на анкета в училищата 
в държавите членки, като от 
учениците се иска да посочат, 
а не да определят своя пол, 
като им се предоставя въз-
можност за избор, не според 
записаното в кръщелните им 
свидетелства в графата“пол“, 
тъй като това е известно и фи-
гурира в училищните дневници 
и книжа, а според посочените в 
анкетата критерии – „момче“, 
„момиче“, „друго“, „предпочитам 
да не казвам“. Така формули-
рани критериите, налагат за-

дължителния извод, че целта 
не е да се определи самолич-
ността и броя на момчета-
та и момичетата в отделните 
училища или в страната като 
цяло, тъй като те са известни и 
установени с официални доку-
менти, а по-скоро да се изслед-
ва разбирането и да се внуши 
на не навършилите 18 годи-
ни, тъй като те, според офи-
циалната статистките, не са 
още нито мъже, нито жени, 
а от мъжки или женски пол, 
дали не биха припознали в 
себе си още неизвестния пол 
„друго“, или модерния широко 
обсъждан социален пол джен-
дър! Българската обществе-
ност, като една от най-зрелите 
в европа, въстана срещу това 
брутално посегателство сре-
щу личностната му идентич-
ност и безцеремонно вмеша-

телство в личното му духовно 
и цивилизационно простран-
ство. В резултат на обществена-
та реакция, министърът на про-
свещението Красимир въл-
чев бе принуден да обяснява, 
че целта „не била да се опреде-
ля половата принадлежност“. 
а каква е целта, когато от ан-
кетираните се иска да отгово-
рят на въпроса дали са: „мом-
че“, „момиче“ или „друго“; може 
би „Нещо“ извън земно? поня-
тието „друго“ няма самостоя-
телно съдържание, то препра-
ща към предмет – оживен или 
неоживен или към идея, с ко-
ято всеки е свободен да го за-
мести, придавайки му смисъл 
или обезсмисляйки го, при 
условие че онзи, който го из-
ползва не го свърже с допъл-
нителни критерии, които да 
подлежат на оценка. 

Лидерите на партии от 
вишеградската чет-
ворка и присъеди-
нилите съм тях БСп 

и Социалдемократическата 
партия на Хърватия, подпи-
саха на своя среща в гр. Хра-
дец Кралове – чехия, Декла-
рация за общи действия и 
взаимна подкрепа. Домакин 
на срещата бе председателят 
на чешката социалдемократи-
ческа партия, вицепремиер и 
министър на вътрешните ра-
боти Ян Хамачек. Корнелия 
Нинова запозна колегите си 
с политическата обстанов-
ка в страната, с притчините 
за напускането на парламен-
та, от страна на БСп и полу-
чи подкрепа за отстояване 
на демократичните права на 
гражданите и върховенство-
то на закона в България. Това 
е третата среща във формат 
Вишеград плюс, в която Нино-
ва участва. Първата се проведе 
в Словакия, а втората – в Ун-
гария.

В подготвената Декларация 
по повод на проведената среща, 
бе включен и текст в защита на 
свободата на изразяване. по-
вод за това стана оповестява-
нето от българската делега-
ция на случаи на ограничава-
не на свободата на словото и 
предприемане на недопусти-
ми репресивни мерки срещу 
български журналисти.

В декларацията шестте пар-
тии се обявявиха за европей-
ска минимална пенсия, за ев-
ропейски трудов кодекс и ев-
ропейска агенция по трудова 
заетост. Тази тяхна инициати-
ва е насочена към гарантира-

не на еднакви социални и тру-
дови права на всички европей-
ски граждани и за недопускане-
то на двойни стандарти между 
държавите членки на ЕС. Шест-
те партии участнички в среща-
та, настояват за борба с укри-

ването на данъци и премах-
ване на данъчните убежища. 
в декларацията се набляга на 
мерки за забрана на двойния 
стандарт при храните. Корне-
лия Нинова отново потвърди 
позицията на БСп против ис-
танбулската конвенция и дж-
ендър идеологията в учили-
щата, както и против пакта 
за миграция. Тя увери своите 
колеги, че по тези два въпроса 
БСп няма да направи компро-
мис. Лидерът на БСП и предсе-
дател на коалиция „БСП за Бъл-
гария“ постави въпроса за уско-
рено изграждане на европей-
ска прокуратура и избор на 
най-доказания в практиката 
професионалист за главен ев-
ропейски прокурор. Тя изра-
зи увереност, че това ще до-
принесе за по-ефективна бор-

ба с корупцията по високите 
етажи на властта. На въпрос 
на колегите относно последния 
доклад на ЕК за пране на пари 
в България, с покровителство-
то на политици, тя отговори, че 
това е от най-сериозният удар 
по правителството на Бори-
сов през последните години 
и то от неговите европейски 
партньори.

“За съжаление, по този на-
чин, управляващите ни отда-
лечават от Шенген и от Ев-
ропа”, заяви още Нинова. 
Лидерите на 6-те партии де-
кларират: "След срещите в 
Братислава и Вишеград, ние 
лидерите на партии от дър-
жавите от Централна и Из-
точна Европа, оставаме ан-
гажирани с този формат и 
занапред, и взаимно ще се под-
крепяме за предстоящите ев-
ропейски избори". Нинова се 
обърна към колегите си: нека 
всеки от нас положи усилия 
да привлечем и други страни 
от региона, защото когато 
повече партии се обединим 
около общи ценности, имаме 
по-големи възможности да ги 
отстояваме".

Т
я закачи с мартеници 
колегите си от чехия, 
Унгария, полша, Сло-
вакия и Хърватия и ги 

запозна с тази стара българска 
традиция. Пожела им здраве и 
сили. 

от стр. 1

Започва преместване на центъра на световна-
та търговия от СаЩ в Китай. Това „изнервя“ 
американския англосаксонски и американ-
ския еврейски елити. Нараства военната аг-

ресивност на СаЩ. американският англосаксон-
ски и американският еврейски елити не крият своя 
стремеж към установяване и задържане на плане-
тарна власт, използвайки военната си доминация. 
Създава ли това поведение рискове за развитието 
на човечеството? Според нас – да! агресивността на 
англосаксонските елити, и на първо място на амери-
канския англосаксонски елит, се подценяват като рис-
ков фактор от обществените науки, в частност и от 
българските обществени науки.

Най напред ще разгледаме въпроса защо след вто-
рата световна война англосаксонските елити, за раз-
лика от европейските елити защитават икономиче-
ските и политическите си интереси чрез войни?

а) След втората световна война англосаксонски-
те елити и западноевропейските елити имат разли-
чен манталитет и различно поведение в защитата 
на националните си икономически интереси. Коло-
салните мъки, страдания, жертви, разрушения и пр. в 
Европа, която е основен „терен” на втората световна 
война, а преди това и на първата световна война, 
създават нагласа в европейските елити и в европейско-
то обществено съзнание, че конкуренцията и съпер-
ничеството между националните капитали, тряб-
ва да се решава не чрез войни, а по мирен път. Тази 
нагласа се засилва още повече след разпада на ко-
лониалната система. Засилва се и от факта, че двете 
държави, основни инициатори на втората светов-
на война – Германия и Япония, с огромни загуби на 
население, инфраструктура и пр. в резултат на нея, 
след войната постигат забележителни икономиче-
ски и социални успехи без да „разширяват жизне-
ното си пространство” – тоест в мирна, а не във во-

енна конкуренция с другите национални капитали, 
каквато е нагласата им преди първата и втората 
световни войни.

Не така възприемат обаче резултатите на война-
та англосаксонските елити и англосаксонското об-
ществено съзнание. На територията на англосак-
сонските страни – СаЩ, англия, австралия, Кана-
да и Нова Зеландия и през двете войни не е стъп-
вал крак на чужд завоевател. На техните територии 
не са се водели военни действия. Въпреки жертвите 
и загубите от войните, въпреки бомбардировките над 
Англия, англосаксонските елити излизат с повишено 
самочувствие от тези войни. За разлика от европей-
ските елити, англосаксонските елити приемат вой-
ната като естествено средство за постигане на ико-
номическите си цели. Тези нагласи на англосаксон-

ските елити се засилват още поради следните обстоя-
телства.

б) След краха на колониалната система на им-
периализма – крах, за който съдейства американ-
ският елит, същият този елит измества английския 
елит като лидер в англосаксонския свят и бивши-
те английски колонии. Причините за това са много. 
Най-съществената е, че още в началото на ХХ век САЩ 
стават най-силната световна икономика. А по време на 
световната икономическа криза 1929-1933 год. центъ-
рът на международната търговия се премества от 
англия в СаЩ. през втората половина на ХХ век 
СаЩ става лидер и на целият „Западен” свят. Север-
ноатлантическият военен съюз (НАТО) се превръща 
в инструмент за доминация на американския елит 
над европейския и другите елити. постепенно през 
80-те години неговото лидерство над европейските 
елити се превръща във власт, много подобна на от-
ношенията сюзерен-васал в средновековна европа. 
Тоест, европейските национални елити запазват 
значителни правомощия във фискалната си по-
литика, в съдопроизводството, в законодателство-
то си и т. н., но те са безусловно задължени да пре-

доставят войски във войните, водени от сюзерена 
– американския елит. След „нежните” революции 
в бившите „социалистически” страни, те също по-
падат във васална зависимост от англосаксонските 
елити, в частност от американския елит. при това 
– доброволно! Интервюта в българския печат с бив-
шия американски посланник в България от началото 
на прехода Уилям Монтгомъри, показват, че инициа-
тивата за приемане на американския елит като сю-
зерен е преди всичко на самия български елит, че 
българските политици и интелектуалци-идеоло-
зи са проявявали извънредна активност да бъдат 
приети от американския елит като негови агенти за 
влияние в България. Чрез васалитета на европейски-
те елити, американският оръжеен, петролен, финан-
сов и наркобизнес поставят, в по-малка, или по-голя-

ма степен на зависимост европейските национални ка-
питали и използват в свой интерес доходите на евро-
пейското население. Ако си представим земното кълбо 
като мрежа от национални капитали, обемността на 
които се изразява в планински конуси, американ-
ският англосаксонски и намиращият се в симбиоза 
с него американски еврейски капитали са Химала-
ите на тази карта. а мрежата на зависимите от тях 
капитали е най-широкото „петно” на земната по-
върхност. Разбира се има национални капитали, които 
са отделни „планини” – например китайския, япон-
ския, руския и т. н. Но те са малки „планини” в срав-
нение с англосаксонския капитал. Мащабността на 
американският англосаксонски и еврейски капитали и 
широката мрежа на тяхното влияние засилва нагласата 
и „храбростта” на американския политически елит, 
да решава проблемите на конкуренцията си с дру-
гите национални елити чрез въоръжено насилие.

в) Друго допълнително обстоятелство, засилва-
що агресивността на англосаксонските елити е сво-
еобразната „симбиоза”, която се изгражда след вто-
рата световна война между него и еврейския елит.

На стр. 4

ОбезличаванетО на чОвека-еврОпеец

ако ми е позволено да изразя лично мнение, бих по-
съветвал учениците, обект на анкетата, не да съ-
действат на европейските бюрократи и рушители 
на традиционните разбирания за идентичност и 

морална ценност в българското общество, като дадат  без-
смислени отговори на несъстоятелни въпроси, а да запитат 
европа какви са те, българските ученици, към коя катего-
рия на човечеството принадлежат, като  масово изберат от-
говор „друго“?

Майтап бе, европа!
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българскОтО майтапчийствО

бсп все пО-близО дО вишеград
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от стр. 3

Ш
ироката мрежа за 
влияние на амери-
канския елит и по-
ставянето във ва-

сална зависимост на европей-
ските и други елити в голяма 
степен се дължи на тази симби-
оза. Много са предпоставките 
за възникването на тази симби-
оза. една от тях е, че след като 
през 1948 год. в бившия ан-
глийски протекторат „Палес-
тина” възниква нова държа-
ва на евреите – израел, СаЩ 
стават най-важната й външ-
нополитическа опора. Друга 
е, че в СаЩ още по времето на 
втората световна война, но 
особено първите години след 
нея, емигрират голямо мно-
жество евреи. организации-
те на американските евреи, 

имащи значителни икономи-
чески, медийни и пр. ресурси 
са извънредно силни и успя-
ват да създадат представа в 
американския англосаксон-
ски елит, че тяхната подкре-
па има огромно, дори реша-
ващо значение за избиране-
то на президент и изобщо за 
резултатите в политическите 
борби. Тези два нови, освен 
еврейската диаспора в евро-
па, големи центъра на еврей-
ския икономически, общест-
вен, политически, културен 
и т. н. живот, стават основ-
ни инструменти на англосак-
сонския елит в борбата му за 
световна доминация.

Друга предпоставка е сход-
ният манталитет и ценност-
на система на англосаксон-
ския и еврейския елити. Това 
се дължи на ролята на двата 
елита в утвърждаването на ка-
питалистическия начин на 
производство. еврейският 
елит, който от хилядолетия 
е свързан с търговията, лих-
варството и най-общо каза-
но с развитието на парично-
стоковите отношения, има 
най-големи заслуги в ранните 
фази на утвърждаване на ка-
питализма в Европа, в ранни-
те фази на прехода от просто-
стоково към капиталистиче-
ско производство. Маркс отбе-
лязва, че „Парите са ревнивия 
бог на Израел, пред който не 
трябва да съществува ника-
къв друг бог… Богът на евре-
ите е станал светски, станал 
е световен бог.” по-късно – от 
XVIII век досега, англосак-
сонският елит започва да иг-
рае най-важна роля в утвър-
ждаването на капиталисти-
ческия начин на производ-
ство по целия свят. Сходните 
социални роли водят и до схо-
ден манталитет, сходно по-
ведение, сходна ценностна 

система. Това прави възможна 
симбиозата. (Симбиоза, оба-
че, не означава липса на про-
тиворечия и сблъсък на ин-
тереси. Между СаЩ и израел 
не малко пъти е имало обтя-
гане на отношенията, особе-
но при строителството в зав-
зетите арабски територии на 
заселнически поселища от 
израел. Освен това между са-
мите еврейски елити има се-
риозни съперничества. Напри-
мер руският еврейски елит е 
в симбиоза с руския славян-
ски елит и решително се про-
тивопоставя на стремежа на 
американския англосаксон-
ски и американския еврей-
ски елити да заграбят нами-
ращите се под негов контрол 
огромни природни ресурси 
на русия.) Тъй като от създа-
ването си досега израел съ-

ществува в ту затихваща, ту 
подновяваща се война с дос-
та арабски държави и теро-
ристични ислямски органи-
зации, става взаимно инду-
циране на агресивност между 
англосаксонския и еврейския 
елити. Двата елита взаимно 
подкрепят агресивните си по-
литики. Например САЩ блоки-
ра с гласа си в Съвета за сигур-
ност на ооН решения, осъж-
дащи многобройните военни 
актове на израел. Американ-
ската и европейската еврейска 
диаспора, от своя страна, изи-
грават съществена роля за 
изграждане на неправител-

ствени организации, на мре-
жа за влияние, чрез които ан-
глосаксонският елит поставя 
във васална зависимост ев-
ропейските елити, принуж-
давайки по-голяма част от 
тях да подкрепят военно, фи-
нансово и т. н. неговите вой-
ни. именно мрежата на тези 
организации става идеологи-
ческо оръжие за подкрепата 
на американските войни по 
целия свят.(Освен във външ-
нополитически аспект, еврей-
ският елит оказва подкрепа на 
агресивната политика на ан-
глосаксонския елит и във въ-
трешен аспект. Във всички ан-
глосаксонски страни, но особе-
но в САЩ, еврейският елит има 
доминиращи позиции в мас-
медиите. Чрез тях той много 
успешно манипулира общест-
веното съзнание в англосак-

сонските страни в полза на аг-
ресивната американска поли-
тика.) Например в България 
Соломон паси, който е с ке-
раитски произход (Използва-
ме термина „кераитски произ-
ход” единствено за да озна-
чим произход от баща евреин 
и майка – нееврейка. религи-
озният момент на кераизма 
игнорираме. Впрочем прави 
впечатление, че американски-
ят англосаксонски и еврейски 
елити използват за рискови по-
литически операции не лица, 
които са евреи по правото 
на традиционния юдаизъм, 
а кераити – в русия, напри-

мер Георги Каспаров е кера-
ит, в България С. паси също е 
кераит.), непосредствено след 
преврата на 10.11.1989 годи-
на в качеството си на депу-
тат във великото народно съ-
брание на 23 юни 1990 годи-
на внася в парламента пред-
ложение за присъединяване 
на България към организа-
цията на Северноатлантиче-
ския договор НаТо. На 4 ап-
рил 1991 година той създава 
неправителствената организа-
ция „Атлантически клуб”. Ак-
тивната дейност на тази орга-
низация сред българския елит 
довежда до вкарването на на-
шата страна във военнопо-
литическия блок НаТо през 
2004 година. членството ни в 
НаТо има решително значе-
ние за поставяне на българ-
ския елит във васална зави-

симост от англосаксонския 
елит.

Агресивното поведението 
на англосаксонските елити и на 
първо място на американския 
елит създава сериозни иконо-
мически и политически ри-
скове за развитието на чове-
чеството, и в частност за съ-
ществуването на България.

през 2014 и началото на 
2015 година американски-
ят англосаксонски и еврей-
ски елити формират концеп-
цията за шестте “прифрон-
тови” държави. Това са три-
те прибалтийски държави, 
България, румъния и полша. 
именно в тези държави се 
предвижда дислоциране на 
елементите на американска-
та „противо” ракетна систе-
ма. Това създава нови – зна-
чителни рискове за сигур-
ността както на нашата дър-
жава, така и на човечеството 
като цяло. Защо?

в) Защото България ста-
ва непосредствена цел на ру-
ските стратегически ядрени 
сили. през март 2015 год. бъл-
гарският парламент взема 
решение и започва изграж-
дане в София, Горна Малина 
и варна на военни структу-
ри на НаТо. а това не е „шега 
работа”. Сегашният български 
елит за съжаление продължава 
една вековна традиция на бъл-
гарските политици. Те с „лека 
ръка”, „на майтап” започват 
агресивни войни, считайки, 
че нашите „врагове” също 
ще възприемат „на майтап” 

нашата агресия. Например 
след Балканската война бъл-
гарският политически елит 
има нагласа, че ние сме „много 
страшни”, и ако нападнем би-
вшите си съюзници, те ще се 
„осъзнаят”, ще се „стреснат” 
и ще ни отстъпят спорните те-
ритории. Нашите политици 
нападат бившите ни съюзни-
ци „на майтап”, колкото те 
да се „осъзнаят”. Но се оказва, 
че бившите ни съюзници съв-
сем не „на майтап” възприе-
мат нашата агресия. Всеки знае 
какви са трагичните резултати 
и националната катастрофа от 
„майтапчийството” на бъл-
гарския политически елит в 
разпалването на Междусъю-
зническата война. Същото се 
повтаря през Първата светов-
на война. Същото се повтаря 
и през Втората световна вой-

на. (По време на Втората све-
товна война нашият политиче-
ски елит „на майтап” обявява 
война на СаЩ и англия. На 
„майтап” предоставя българ-
ската територия и ресурси на 
Германия за войната й срещу 
СССр. Впоследствие с „изнена-
да” установява, че обектите 
на нашата агресия – СаЩ, ан-
глия и СССр, не разбират на-
шия „майтап”.) Резултатите от 
„майтапчийството” на бъл-
гарския политически елит са 
безкрайни мъки, глад, мизе-
рия, човешки жертви и на-
ционални катастрофи. а сега 
наследниците на бившия 
„майтапчийски” политиче-
ски елит се възмущават защо 
е имало „Народен съд”! имало 
е Народен съд, защото след 
9.09.1944 год. новият поли-
тически елит, ядро на който е 
комунистическият елит, за да 
укрепи властта си, се е „от-
зовал“ на широкото обществе-
но мнение, отказващо да при-
еме „на майтап” преживените 
многогодишни мъки, глад, ми-
зерия, жертви и т. н.(Друг е въ-
просът – имало ли е по-добър 
вариант за додеветосептем-
врийския елит, освен присъе-
диняването към Германия и 
нейните съюзници. Трудно е 
да се отговори. по-добър ли 
е например сръбският вари-
ант, или  гръцкият? Цената 
на доблестта и жертвоготов-
ността на сръбския и гръц-
кия народ и елит им струва 
милиони жертви. Това ли е 
по-добрия вариант?)

На 8 септември 1941 
година вермахтът 
превзема Шлисел-
бург, предградие 

на Ленинград, по този начин 
отрязва сухопътната връзка 
на града с външния свят. До 
него е могло да се стигне само 
по един начин - по Ладожко-
то езеро, едно от най-голе-
мите в европа. Блокадата на 
града на Нева продължава 
872 дни. За това време загиват 
от бомбардировките и умират 
от глад около милион мирни 
жители. Това е почти два пъти 
повече, отколкото жителите на 
Третия райх, загинали по вре-
ме на бомбардировките на съ-
юзниците за всичките години 
на войната.

Излишен баласт за 
снабдяването

Обаче трябва да се каже, че 
продължилият почти три годи-
ни глад е следствие не на ожес-
точеното противопоставяне на 
двата равни по сила противни-
ка. В действителност, немското 
военно командване никога не е 
планирало всичките 3,2 мили-
она жители на града да оце-
леят. Две седмици след нача-

лото на войната главата на Ге-
нералния щаб на немските су-
хопътни войски Франц Халдер 
(Franz Halder) пише в дневни-
ка си: „Фюрерът взе твърдото 
решение Москва и Ленинград да 
бъдат изравнени със земята, за 
да могат да останат възмож-
но най-малко хора, които да 
изхранваме през зимата.“

райхсмаршалът Херман 
Гьоринг, отговарящ за ико-
номическия аспект на из-
ползването на окупираните 
територии, е кратък: „По ико-
номически съображения, пре-
вземането на големите градове 
не е желателно - по-добре е да 
бъдат подлагани на блокада“. 
Съответно генерал-квартир-
мейстер Едуард Вагнер (Eduard 
Wagner) пише в писмо до жена 
си: „Северният театър на во-
енните действия на практика 
е зачистен, въпреки, че за това 
малко се говори. Първоначално 
трябва да бъде уморен Петер-
бург, а това, какво да правим 
с 3,2-милионния град - това 
би било ненужно натоварване 
за нашите сили за снабдяване. 
Тук няма място за сантимен-
ти“. Сантименти наистина 
нямаше, което се потвърж-

дава и от разпореждането на 
командването на Група ар-
мии „Север“: „Ако е необходимо, 
то следва - в случай на необхо-
димост с прилагането на оръ-
жие - да се предотврати всяка 
съпротива на гражданското 
население спрямо обкръжава-
щите ги войски“.

Преднамереният глад
От самото начало стратеги-

ята на немците е нацелена към 
това, в града максимално бързо 
да бъде предизвикан глад. Така 
немските пилоти получават за-
поведи да бомбардират продо-
волствените складове, електро-
станциите и водонапорните 
съоръжения. вече на 12 сеп-
тември е разгромен най-го-
лемия продоволствен склад 
в града.

Немското ръководство до-
бре е знаело за мащабите на 

глада в Ленинград. Йозеф Гьо-
белс пише в дневника си: „В 
настоящия момент в Петер-
бург се развива драма, каквато 
градът досега не е виждал. По-
следствията от блокадата ще 
станат ясни едва тогава, ко-
гато Ленинград падне“. Иконо-
мическата инспекция „Север“ 
в средата на декември 1941 
година докладва: „Болшин-
ството население гладува, 

мнозина не могат да станат 
от леглата поради слабост“. 
Гьоринг, на свой ред, като 
преди остава безжалостен. 
по неговите думи, съдбата на 
големите градове и особено 
на Ленинград му е била „на-
пълно безразлична. Тази война 
ще бъде най-голямата гладна 
катастрофа от времената на 
30-годишната война насам“.

Да не се приема 
капитулация

Въпреки разпространеното 
в Германия в продължение на 
десетилетия мнение, на Ленин-
град не би му се получило да 
избегне съдбата си чрез капи-
тулация. Заповедта на команд-
ването на Група армии „Север“ 
от 28 септември 1941 година 
е било недвусмислено: „Да не 
се настоява за капитулация“. 
по този начин, съдбата на ог-
ромния град е предрешена. 

писмото на командването на 
вМФ е било още по-катего-
рично: „Молбите за предаване 
от страна на града ще бъдат 
отхвърляни, защото ние не мо-
жем и не сме длъжни да реша-
ваме проблемите на жители-
те на града и тяхното изхран-
ване. От наша страна няма за-
интересованост да останат 
живи по хода на войната дори 
част от населението на този 
голям град“.

На стр. 6-7

Бежанци и интереси

К
азионната пропаганда ни залива с помия насочена срещу патриотични ор-
ганизации като Националния Фронт във Франция, немската Алтернатива 
за Германия, срещу държавници като унгарския премиер Виктор Орбан, 
както и против лидерите на чехия и полша. Ударите са към всеки, който 

защитава националната държава и интересите на своя народ от безконтрол-
ното и незаконно нахлуване на бежанци от други страни, мнозинството от ко-
ито не бягат от войни или бедствия, а просто искат да се настанят в чужд добре 
подреден дом и да ползват блага, като социални помощи и т.п., при това без да 
са се трудили или борили за тях. 

Известно е, че интересът на буржоазията е да експлоатира имигрантите (вкл. 
бежанците), които са беззащитни, защото те не са граждани на страната, в която 
пребивават и съответно нямат техните права. Особено жестоко  експлоатирани са 
нелегалните имигранти. 

политическите формации, които са против безконтролния допуск на ле-
гални и нелегални имигранти и бежанци не са десни. Напротив те защитават 
работниците както в собствените си държави, така и тези от страните, от кои-
то идват бежанците (емигрантите), защото на практика ги предпазват  от  безкон-
тролна  експлоатация  и  унижения.

Определено смятам, че тези които от „хуманни” съображения искат да се при-
емат бежанци и имигранти не са лeви, а крайно десни ! На практика те защитават 
интересите на капиталистите, които подлагат на безогледна и жестока експло-
атация, както работниците - бежанци, така и трудовите хора в собствените си 
страни, чиито труд се обезценява. Неговата цена намалява, поради подбиването й 
от бежанците, които са готови да работят за далеч по-малко заплащане и то без съ-
ответните данъци и осигуровки. а тези данъци и осигуровки, както е известно 
присъстват в заплатите на местните работници, които работодателите трябва 

да  поемат като част от заплащането на труда им.
Естествено е да възникне въпросът – какво да правят хората, чиито живот в 

собствените им страни (дори без войни и бедствия) е доста тежък. Моето мнение 
е, че такива „бежанци”, търсещи по-добър живот в други държави би трябвало 
да се борят в своята родна страна за по-добър, по-осигурен и достоен живот, а 
не да предизвикват омраза към себе си в чуждите държави, там където не са 
желани от трудовите хора, а само от алчната буржоазия.

Доц. пламен Дамянов
ИИОЗ-БАН

българскОтО майтапчийствО

Интервюта в българския печат с бившия  посланик на САЩ 
в България  Уилям Монтгомъри (193-1996г.), показват, че ини-
циативата за приемане на американския елит, като сюзерен е 
преди всичко на самия български елит, че българските полити-
ци и интелектуалци-идеолози са проявявали извънредна актив-
ност да бъдат приети от американския елит, като негови агенти 
за влияние в България.

Нещата се повтарят и сега. Сегашните политици „на 
майтап” ни вкараха в агресивния блок НаТо, на 
„майтап” нашите войски участват вече в няколко 
ужасни войни, на „майтап” участваме в прикри-

тата война срещу русия. Дали обектите на нашата агресия 
този път ще разберат нашето „майтапчийство” не знаeм. Но 
не изключваме участието ни в агресивни войни пак да дове-
де до национална катастрофа. Дано да бъркаме!

872 дни генОцидП
родължилата 872 дни блокада на Ленинград се превръ-
ща в едно от най-страшните злодеяния на германския 
Вермахт по време на Втората световна война. Но в Гер-
мания за това на практика никой не си спомня, с тъга 

констатира немското списание „Цицеро“. Едва през 2001 годи-
на тогавашният германски канцлер Герхард Шрьодер проявява 
готовност символично да признае страданията на ленинград-
ските жители по време на немската блокада.

Андреас фон Вестфален (Andreas von Westphalen), Cicero 
(Германия)

На 27 януари 1944 година приключва „най-страшната 
демографска катастрофа, която преживява който да е град за 
цялата човешка история“, казва Джон Барбер (John Barber). 
За съжаление, има основания да се счита, че в Германия днеш-
ният ден на паметта ще остане незабелязан и никой няма да си 
спомни за жестокостта на немците, организирали блокадата на 
Ленинград.

“Пътят на живота” - през Ладожското езеро
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от стр. 5

С
едмица по-късно това 
решение получава по-
твърждение. Главата 
на щаба на вермах-

та алфред Йодъл (Alfred Jodl) 
подчертава: „Фюрерът отно-
во взе решение да не се приема 
капитулацията на Ленинград, 
която рано или късно ще пред-
ложи Москва“. (Йодъл обясня-
ва това решение с възможното 
миниране на Ленинград, как-
то се е случило в Киев, къде-
то при взривове загиват около 
200 немци, а от 10 до 20 хиля-
ди жители остават без покрив.) 
в разговор с главнокоманд-
ващия сухопътните войски 
валтер фон Браухич (Walther 
von Brauchitsch) Хитлер лично 
потвърждава това решение.

Това се превръща в смърт-
на присъда за над три мили-
она жители на Ленинград, ока-
зали се вътре в блокадата. ви-
льхелм Цигелмайер (Wilhelm 
Ziegelmeyer), експерт по снаб-
дяването на Вермахта с продо-
волствие, сухо записва: „На нас 
и в бъдеще няма да ни се нало-
жи да се занимаваме с проблема 
за капитулацията на Ленин-
град.  Той трябва да бъде уни-
щожен в съответствие с науч-
но обоснования метод“. Тряб-
ва да подчертаем с цялата си 
ярост: блокадата на Ленинград 
стана особен случай в история-
та, защото преди това никой и 
никога не е планирал специал-
но гладна катастрофа, предва-
рително отказвайки да приеме 
капитулацията на който и да е 
град.
Генералният план „Изток“

Подготвената за Ленинград 
съдба също така е отразена в 
„Генералния план Изток“ от 
юни 1942 година. Той пред-
вижда в града да живеят жи-
тели от порядъка на 200 хиля-
ди, то ест с три милиона души 
по-малко, отколкото в нача-
лото на войната (при това не 
се отчитат стотиците хиляди 
бежанци, дошли в Ленинград с 
надежда да получат спасение). 
В съответния „План за органи-
зиране на пространствата на 
Изток“ от ноември 1942 годи-
на, авторите дори изхождат 
от това, че този регион „след 
приключването на боевете ще 
остане относително слабо на-
селен“.

Решението да не се приема 
капитулацията на Ленинград 
(то ест, по същество, отказът 
да се превземе града) нищо не 
променя от решението да не се 
спасяват от гладна смърт него-
вите жители. На 3 октомври ге-
нерал-квартирмейстерът Ваг-
нер подчертава, че „за Петер-
бург са били отклонени всички 
мерки за подготовка на снаб-
дяването на цивилното насе-
ление“. След месец на голямото 
съвещание на Генералния щаб 
той заявява : „Никой не бива да 
се съмнява в това, че Ленинград 

трябва да умре от глад, защо-
то не е възможно да изхранва-
ме този град. Задачата на ръ-
ководството може да се състои 
само в това, да държи войски-
те на разстояние и свързаните 
с това явления“. На 8 ноември 

1941 година Хитлер заявява: 
„Ние настъпвахме към Ленин-
град толкова дълго, колкото е 
било необходимо за това, за да 
го стиснем с клещите. Сега ние 
се отбраняваме, а другите нека 
се опитат да скъсат блокада-
та, но сега в Ленинград ще има 
глад!“

Предизвикателство за 
пропагандата

На 5 септември Гьобелс 
поставя пред немската про-
паганда особена задача: да се 
обоснове необходимостта от 

гладна катастрофа в много-
милионния Ленинград. „Ние 
малко сме озадачени от това, 
как да обясним на световна-
та общественост тази драма, 
разиграваща се в мащабите на 
града. В това отношение бол-
шевиките са далече пред нас 
- те разтръбиха пред целия 

свят, че имат намерение да за-
щитават този град до послед-
ния войник. То ест те са готови 
за всякакви последствия. Ние 
ще издадем още една листов-
ка, която ще хвърлим от само-
лети над Ленинград и в която 

ние описваме жестоката съдба 
на този град. Тази листовка ще 
я публикуваме в чуждестран-
ната преса, също така, ще я 
предадем и по радиото - и ще си 
създадем добро алиби за всички 
възможни случаи“.

След няколко дни Гьобелс 
с облекчение пише: „На нас 
ще ни е напълно изгодно, ако 
Ленинград се посъпротивля-
ва още известно време. Тога-
ва ние ще можем да разрушим 
този милионен град - улица 

след улица, квартал след квар-
тал, а след това ще го превзе-
мем целия. А след това ще взри-
вим остатъците от стените 
и ще го изравним със земята. 
Тук се разгръща ужасна драма, 
каквато градът още никога не 
е виждал. Примерно същото, 

при възможност, ще направим 
и с Москва“.

Проблеми с паметта
историкът вигберт Бенц 

(Wigbert Benz) указва на това, че 
целенасоченото унищожаване 

на жителите на Ленинград, ко-
ето по замисъл на фашистите, 
е трябвало да умрат от глад, в 
продължение на няколко десе-
тилетия в Германия се поднася 
като „обикновена обсада на гра-
да“. До преди самите 1980 годи-
ни в страната преобладава мне-
нието, че Вермахтът е решил да 
умори жителите на Ленинград 
от глад, защото не е могъл да го 
превземе. Историците се обя-
вяват против признаването 
на блокадата на Ленинград за 

военно престъпление: един 
вид, колкото и да са трагич-
ни събитията от онези годи-
ни, от място морална гледна 
точка няма никакви основа-
ния за обвинения по адрес на 
немските войници. В края на 
краищата, обсадата и обстрел-

ването на градовете е един от 
най-разпространените мето-
ди за водене на бойни дейст-
вия. Съответствено, блокадата 
на Ленинград се третира като 
„нормално военно събитие“.

обаче от началото на 1990-
те години темата за страда-
нията на жителите на града 
все по-често се повдига. „Тази 
промяна на състоянието на 
паметта е свързана, не на по-
следно място, с това, че на из-
ток и запад на Германия съ-
ществуват като че ли две раз-
лични форми на памет, които 
се сливат в едно след съедине-
нието на страната“, смята ис-
торикът Йорг Ганценмюллер 
(Jörg Ganzenmöller). В ГДР офи-
циално се е пропагандирала 
идеята на антифашизма, и там 
хората фактически са знаели за 
блокадата на Ленинград, нищо 
че тя се преподнася даже в кон-
текста на прославата на герои-
зма на съветските хора. „Оба-
че тази история никога не е 
разказвана в контекста за ге-
ноцида над жителите на Ле-
нинград“, подчертава Ганцен-
мюллер.

Геноцидът
обаче сега историците са 

единодушни по повод на това, 
как да се квалифицира блока-
дата на Ленинград. Така аме-
риканският историк ричард 
Бидлак (Richard Bidlack) и не-
говия руски колега Никита Ло-
магин констатират: „След Холо-
коста блокадата на Ленинград 
е втория голям случай на гено-
цид в Европа по време на Втора-
та световна война“. Терминът 
„геноцид“ е използван и от нем-
ските историци  Йорг Ганцен-

мюллер и Кристиан Хартманн 
(Christian Hartmann). А Карл 
Шльогел (Karl Schlögel) подчер-
тава, че сега „не се налага да спо-
рим за това, че блокадата на 
Ленинград влиза в списъка на 
най-големите военни престъ-
пления“.

Плахият помен
Едва през 2001 година гла-

вата на немската държава про-
яви, най-накрая, готовност да 
бъде дадена ясна позиция по 
отношение на блокадата на Ле-
нинград. Тогавашният федера-
лен канцлер Герхард Шрьодер 
и президентът на Русия Вла-
димир Путин, чийто по-голям 
брат умира по време на блока-
дата, съвместно полагат венец 
на главния мемориал на жерт-
вите на блокадата на Ленин-
град и с това символично при-
знават страданията на ленин-
градските жители по време на 
немската блокада.

На 27 януари 2014 година, 
в деня на паметта на жертви-
те на национал-социализма и 
по повод 70-годишнината на 
снемането на блокадата на 
Ленинград, немският Бундес-
таг кани Даниил Гранин да 
изнесе паметна реч. Гранин 
заедно с алес адамович е ав-
тор на правещата неизгла-
димо впечатление „Блокадна 
книга“. В същия този ден фе-

дералният президент на Гер-
мания Йоахим Гаук (Joachim 
Gauck) пише на своя руски ко-
лега: „Германия осъзнава своя-

та историческа отговорност 
за страданията, причинени на 
жителите на Ленинград, и за 
жестоките методи за водене 

на война на нейните войници и 
отрядите на СС“.

обаче сега на държавно 
ниво не се провеждат ни-

какви значителни памет-
ни мероприятия. Така че не 
може с увереност да се твър-
ди, че обещанието, даде-
но от Гаук, ще бъде спазено 
поне след пет години. раз-
бира се, през последните го-
дини отношенията на Запа-
да и русия сериозно се изо-
стриха, и това не може да се 
нарече идеална предпостав-
ка за организирането на па-
метни мероприятия. Но това 
също така не е оправдание за 
това, да се премълчава за жес-
токите военни престъпления, 
извършени от немските вой-
ници. 

В
секиму, който на това 
място заплашва с „мо-
рален“ пръст, следва 
да му се обърне вни-

мание на предупреждението 
на историка Кристиан Штрайт 
(Christian Streit): „Предпостав-
ката за примирение е памет-
та за това, което е било“.

превод от руски език 
Гияс Гулиев

П
рез 1989г перестрой-
ката на Горбачов бе в 
стихията си. СССР бе 
жив, реален и все така 

могъщ в представите на хората, 
но „вятърът на промяната“ 
вече размяташе непоклати-
ми до вчера авторитети, руше-
ше граници, сриваше символи 
на разделението, като Берлин-
ската стена например. Някак-
во особено напрежение витае-
ше над души и сърца, площа-
дите гърмяха от скандирания 
и речи и само малцина бяха 
хората на духа, които съзи-
раха в гигантските социални 
трансформации приижда-
щите вълни на крушението 
на цял един свят, който щеше 
да погребе под останките си 
надежди, очаквания, мечти и 
любови, ценности и принци-

пи, клетви и приятелства.
В такава обстановка през 

1989г се появиха „Любе“. Обле-
чен във военна куртка, пред ми-
крофона застава Николай рас-
торгуев, за да събере, като във 
въздишка болката на милиони 
свои съотечественици: „Кой каз-
ва че ние лошо живяхме?“. 

и се ражда територията 
на „Зона Любе“, на „Комбат“, 
на „Песни за хората“. Групата 
се състои от 6-ма души, които 
изпълняват песните на компо-
зитора игор Матвиенко – не-
вероятно, почти непостижи-
мо съчетание на рок, на воен-
ни и фолклорни мотиви – пе-
сните превземат сърцата на 
милиони руски хора. Турне-
тата на „Любе“ стават своеоб-
разни събития за страни и на-
роди от бившия СССР. „Любе“ 
на няколко пъти гостуват и в 
България. Зала 1 на НДК, зала 
арена армеец, площад алек-
сандър Невски помнят не-
повторимото „Позови меня, на 

закате дня“, „Батаня Комбат“, 
„Давай, давай“.

Всички тези любими на мно-
го българи песни звучаха отно-
во на 23 февруари в плевен, в 
изпълнение на атанас рачев 
– Маестрото и Милена Михай-
лова. Така бе отбелязан Денят 
на защитниците на Отечество-
то и 30 годишнината на „Любе“, 
която се навърши на 14-ти яну-
ари т.г. И отново инициатор на 
това културно събитие бе Твор-
ческо обединение „Зора“ и бъл-
гаро руския клуб „Дружба“ при 
сдружение евразия. Местата в 
залата не стигнаха. Много жела-
ещи да присъстват останаха от-
вън. Евгения Иванова поздрави 
участниците в срещата. и се за-
почна! 

Като надслов на прекрасни-
те песни звучеше осмисления 
въпрос зададен от „Любе“, в зо-
рата на техния път: „Кой казва, 
че не живяхме добре?“

Беше топло, сърдечно и 
весело.

Червената армия успява да разчупи блокадата на града през 1943 година

Ежедневие в обсадения Ленинград

872 дни генОцид кОй казва, че не живяхме дОбре?
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прОбУжда ли се българия? стресни се, племе закъснялО!
Продължение

И наистина, списъкът 
на престъпления-
та на капитализма е 
толкова дълъг и чу-

довищен, че човек трябва да 
е враг на себе си и на своите 
деца и внуци, за да приема 
безкритично внушенията на 
жреците на антикомунизма, 
от които нито един не жи-
вее при условията, на които 
са обричат милиони човеш-
ки същества. Но от този факт 
произтича още една истина за 
капитала. Все се намират хора, 
готови да живеят с трохи от не-
говата трапеза, която прели-
ва от изобилие, придобито за 
сметка на онеправданите, чи-
ито страдания и мизерия, пре-
връщат планетата Земя в ис-
тински ад, по-страшен от оп-
исания, каквито човешкото 
въображение е способно да из-
мисли.

За да постигне своите 
цели, капиталът финанси-
ра чудовищни престъпления 
срещу разума, с цел да лум-
пенизира огромни части от 
човечеството. Някои наричат 
тава „разруха на умовете“, дру-
ги „промиване на мозъците“, 
трети „зомбиране“. Мисля, че 
всички тези определения до-
пълват смисъла, който се вла-
га във формулата „корупция на 
разума“. В крайна сметка това 
е резултат от престъпленията 
срещу духовността.

Загрижени за „възпитани-
ето на децата на врага“ през 
90-те години на ХХ век учи-
лищата в страните в „преход“ 
бяха заляти с нови учебници, 
разработени под наблюде-
нието на спецовете на Сорос 
и други „хуманитарни“ орга-
низации, действащи на тери-
торията на разпадащите се 
държави. във връзка с това 
Сорос казва: „Ние наричаме 
това трансформация на ху-
манитарните дисциплини, за-
щото те, за разлика от точ-
ните науки, са изкривени от 
марксистко - ленинската дог-
ма. Затова трябваше да се на-
пишат нови учебници и да се 
разработят нови методи на 
преподаване“.  Всъщност, ста-
ва дума за груби фалшифи-
кации на националната ис-
тория. Не само постиженията 
след втората световна война, 
но и много събития по време 
на войната са представени в 
невярна светлина. осквер-
нявайки националното дос-
тойнство на страните, прес-
тъпници и предатели са обя-

вени за герои, а героите – за 
престъпници. С това се „обо-
сновава“ варварското отно-
шение към историческата па-
мет на народите и свързани-
те с това паметници. Подобно 
„програмиране“ на съзнанието 
на подрастващите представля-
ва посегателство върху тяхната 
духовна идентичност.

Цинизмът достига 
приоблачни висини

Ето какво казва Бжежински: 
„Русия може да има колкото си 
иска ядрени ракети, но докол-
кото 500 милиарда долара, ко-
ито принадлежат на руския 
елит, лежат в нашите банки, 
то помислете, това ваш елит 
ли е, или вече е наш? Не виждам 
ситуация, при която Русия те 
се възползва от ядрения си по-
тенциал“. Става дума за из-
куствено създаден елит, чи-
ято генетична памет бе из-
трита от обема на парите и 
от провинциалната страст на 
всяка цена да бъдеш приет 
като равен на западния елит. 

Въпреки това, въпреки оче-
видността на непоклатима-
та сила на марксовите про-
зрения, все още се намират 
хора (особено сред антикому-
нистите), които наричат „ин-
телектуална заблуда“, „инте-
лектуална грешка на разума“ 
онова, в което Маркс виж-
да алтернативата на капита-
листическата система. озна-
чава ли тава, че марксовото 
учение е лишено от перспек-
тива? В крайна сметка, лише-
ният от здравия смисъл инте-
лектуален разум може да от-
рича Маркс, но не може да 
обясни законите на развитие 
на обществото. и колкото по 
- рано това се осъзнае, тол-
кова по - добре (Михайлов, 
П. Препрочитайки Маркс – сп. 
„Понеделник“, 5/6 2015, с 36).

Здравият разум сякаш про-
никва по-лесно в среди, кои-

то не се занимават професио-
нално с Маркс. Забележително 
е, колко мъдро и разбираемо 
за страдащите от пороците на 
капитализма звучат думите на 
папа Франциск I : „Осъзнава-
ме ли, че нещо е объркано, след 
като се водят толкова мно-
го безсмислени войни и актове 
на насилие и братоубийство 
пред нашия поглед? Осъзнава-
ме ли, че нещо е сгрешено, щом 
на почвата, водата, въздуха и 
живите твари в нашия свят 
тече постоянна заплаха? Осъз-
наваме ли, че нещо в този свят 
е сбъркано, след като има тол-
кова много земеделци без земя, 
толкова много семейства без 
домове, толкова много рабит-
ници без права, толкова мно-
го хора, чието достойнство не 
се зачита? (папа Франциск I, 

Трябва да променим система-
та - сп. „Понеделник“, 5/6 2015, 
с 45).

Но дори и изтъкнатият 
идеолог на антикомунизма 
Збигнев Бжежински е прину-
ден да потвърди прозренията 
на Маркс въз основа на амери-
канската действителност и да 
посочи пороците на капитали-
зма:

задлъжнялост;
търговски дефицит;
ниски спестявания и инвес-

тиции;
индустриална неконкурент-

носпособност;
ниски темпове на произво-

дителност;
незадоволително здравно 

осигуряване;
повърхностно гимназиално 

образование;
влошаване на социалната 

инфраструктура и масов упа-
дък на градовете;

алчна класа на богатите;
истинска паразитна мания 

на водене на съдебни дела;
задълочаваща се мизерия и 

остри расови проблеми;
голям брой престъпления и 

масово насилие;
увеличаване на наркомани-

ята;
култивиране на социална 

безнадежност;
прекалена сексуална осво-

боденост;
масово разпространение на 

морална поквара чрез визуал-
ните медии;

упадък на гражданското 
съзнание;

възникване на потенциално 
разделяща мултикултурност;

настъпваща безпътица в 
политическата система;

нарастващо усещане за ду-
ховна празнота;
Затворите на изобилието

в своя напреднал стадий 

потребителското общество 
произвежда собственото си 
разрушение. Никой не е оп-
исал по-добре това общество 
от Жан Бодрийяр в неговата 
книга „Потребителско обще-
ство“ (Baudillard, Jean. La So-
ceti de consumation. Gallimard, 
1970). в това общество, под-
чертава той, „охолството“, 
„изобилието“ всъщност не е 
нищо друго, освен натруп-
ване на „знаци на щастието“. 
Но тази „магическа мисъл“, ко-
ято управлява потребление-
то поражда и бясна надпре-
вара в потреблението, което 
определя съществуването в 
потребителското общество. 
писателят Жорж перек на-
рича потребителското обще-
ство „затвори на изобилието“, 
„меркантилна цивилизация“, 
„омайващи капани на щасти-
ето“. а представителите на 
европейското просвещение 
виждат в това общество па-

радокса, съгласно който „из-
обилието ражда мизерията“. 
Човекът, ограничен в своята 
съзидателност, е включен в 
индивидуалната си капсула. 
Капиталистическият начин на 
производство превръща хора-
та в суровина. Съсипва при-
родата, разрушава обществе-
ните връзки, развращава чо-
века. При тези условия прогре-
сът се заплаща с нарушаване 
на равновесието, ставащо с 
всеки изминал ден все по - 
нетърпимо, дотам, че само-
то понятие за прогрес извед-
нъж се оказва съмнително. 
Техническите възможности, с 
които днес разполагаме, се из-
ползват така, че експлоатаци-
ята на природните ресурси 
става чисто и просто тяхно 
разхищение, а положител-
ното преобразяване на света 
вече не се разграничава осе-
зателно от неговото тотално 
разрушаване. 

Тоталната разруха на 
духа

Неизбежно се появява 
образът на преуспяващия 
свръхчовек, въздигнал във 
върховна и единствена цел 
печалбата, а пазара в свой 
бог. Герой от разказа „Систе-
ма“ на чешкия писател Карел 
чапек (1890-1938) е цинично 
откровен: „Да се обработи це-
лият свят! Защото светът е 
суровина и нищо повече. Целта 
на индустрията е да обработи 
света, господа! Небе, земя, чове-
чество, пространство – всичко 
това са суровини за промишле-
ността. Да превърнем света в 
стокова продукция! И ние ще 
направим това!“.

Днес все повече автори 
все по - често надигат глас, 
като предупреждават, че „сме 
в криза, чийто единствен при-
чинител сме самите ние“. 

Всъщност корените на тотал-
ната разруха на духа и дълбоката 
криза на съвременната цивилиза-
ция е резултат от историческа-
та несъстоятелност на капита-
лизма, донесъл научно-техни-
ческия прогрес, в същото време 
го обрича на най.големия пара-
докс на всички времена, кага-
то изобилието ражда мизерия, 
изкопавайки невиждана досе-
га пропаст между богатството 
на незначително малцинство и 
бедността на огромно мнозин-
ство от населението. Така той 
се оказва цивилизация на без-
умното потребителство, на алч-
ността и егоцентризма на хора, 
които живеят на гърба на мили-
они онеправдани, потиснати и 
експлоатирани; цивилизация на 
изтощаване на природата и ней-
ните ресурси. Поради тава по сво-
ята най-дълбока същност тя е 
обречена.

Социализмът не успя да осъ-
ществи основния си принцип на 
социална справедливост и бла-
годенствие на мнозинството. 
вместо това създаде карикату-
ра на една велика идея, която 
трябва да се възроди в своята 
автентичност.

Човечеството е изправе-
но пред екзистенциален избор. 
Този избор е свързан с ради-
кална промяна на отноше-
нието към природата и об-
ществото, към света, в който 
живеем, към планетата, коя-
то е нашият общ дом. от сре-
дата на ХХ век този избор е 
насочен към 

идеята за устойчиво 
развитие. 

От началото на ХХI век тя 
се превръща в неумолимо ин-
телектуално, морално и ек-
зистенциално предизвека-
телство за хуманистичните 
идеали на културата. То зав-
лядава милиони хора по све-
та. В крайна сметка умът на ми-
слещото човечество, очарован 
от величието на тази мащабна 
и уникална по своята дързост 
идея, я въздига в светъл идеал, 
осъществим в обозримо бъде-
ще, в ново хуманистично ве-
рую. очевиден е стремежът 
за конструиране на система 
от идеи, въздигнати в ранг на 
ценности, изразяващи жиз-

нените интереси на днешни-
те и утрешните поколения. 

Човечеството осъзнава ис-
тината, че дълбоката тотална 
криза в края на ХХ и началото 
на ХХI век се корени в наруше-
ната хармония между култу-
рата като начин на създаване 
на материални и духовни блага 
и цивилизацията като способ-
ност по разумен, справедлив и 
съзидателен начин да се раз-
пределят и използват плодове-
те на културата. Наред с това 
все по - болезнено става усе-
щането за задълбочаващата 
се криза на духа, в резултат 
на зареждането на ноосфе-
рата с безсмислици и суро-
гати на културата. Философ-
ската антропология устано-
вява устойчивия процес на 
намаляване на благоразумие 
и разумност в решенията и 
действията на хомо сапиен-
са. Отчасти го откриваме в ми-
сълта на италианския писател 
Адриано Петта, че „Варварите, 
които днес управляват света, 
имат само една цел - да оста-
нат на власт, а за да постиг-
нат това, трябва да направят 
хората слепи, трябва да ги ко-
румпират, измамят, приспят. 
За тази цел използват елемен-
ти на псевдокултурата на ли-
цемерните, мързеливи и преси-
тени псевдоинтелектуалци“.

Постоянно се появяват нови 
идейни, философско - религи-
озни  учения, които са израз 
на стремежа за установява-
не на устойчивост на човеш-
кото развитие. В тях човечест-
вото вижда шанс за Спосение. 
Но отново изпада в заблуждение 
като търси Спасението извън 
себе си, отново пренебрегвай-
ки собствената си мисия и от-
говорност. Причината за това е, 
че идеята за устойчивост, трай-
ност и самодостатъчност, все 
още не е получила ясни кон-
тури в съзнанието на големи 
групи от населението на пла-
нетата. За това допринасят и 
въвлечените в бясна надпрева-
ра мощни средства за масова 
дезинформация, лумпениза-
ция в широки мащаби, щедро 
финансирани от страна на за-
интересованите от запазване-
то на статуквото олигархични 
среди от целия свят. Те полагат 
неимоверни усилия за поддър-
жане на заблуждението, че иде-
ята за устойчиво развитие пред-
ставлява ново утопично виде-
ние, увлечението по който може 
да струва на човечеството нови 
2000 години илюзии и напразни 
надежди. За да не се случи това, 
човечеството трябва да се нау-
чи да открие в себе си Спасите-
ля, Твореца и творението като 
единствено сигурен начин за 

оцеляване.
в идеята за устойчиво раз-

витие човечеството следва да 
признае образа на духовност-
та и хуманистечните идеали 
на културата. По този начин се 
утвърждава непреходността на 
тази идея, като единствено раз-
умна алтернатива на модерна-
та бездуховност. Тук се налага 
да се припомнят тревожните 
заключения и настоятелни-
те призиви, съдържащи се в 
„Политическата декларация“, 
приета в Йоханесбург като 
заключителен документ на 
Световната среща на върха 
от 26 август до 4 септември 
2002 г. В нея участват държав-
ни и правителствени глави от 
над сто страни и хиляди спе-
циалисти. Във всички докумен-
ти, приемани през този пери-
од от представителите на на-
родите под егидата на ООН, се 
повтаря една и съща констата-
ция: човечеството се нуждае 

от нова цивилизация, осно-
вана на мира и свободата. За 
много народи и страни идеята 
за изграждане на нова разум-
на и справедлива обществе-
на уредба върху нашата пла-
нета представлява фундамен-
тална цивилизационна цел, 
която е обективна предпос-
тавка да се остави на идните 
поколения свят, по - красив, 
по - ботат, по - справедлив, по 
- толерантен и по - сигурен от 
този, в който живеем днес. 
Известно е, че под егидата на 
ООН е разработена Светов-
на карта на процеса „Устойчи-
во развитие 1972 - 2015“. Глав-
ният извод, който се налага от 
нея е, че светът трудно, бавно, 
без нужната чувствителност 
за последиците от това, осъ-
ществява неотложните за-
дачи, от чието изпълнение в 
крайна сметка зависи оцеля-
ването на живота върху пла-
нетата Земя.

На вниманието на УС на СБП
ОТНОСНО. ЗАКОНЪТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ИНИЦИАТИВНО ПИСМО 
от Тотко НАЙДЕНОВ, член на СБП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Почти едновременно в бр. 32/25 октомври 2018 г. 
на в. "Словото днес" и в бр.40 на в. „Нова Зора“ бе по-
местена изключително стойностната статия на пан-
ко анчев - "Кой се страхува от Иван Вазов", в която 
авторът с гражданска тревога повдига въпроса за 
пагубната за народа ни неолиберална глобализа-
ция; споделя  възмущението си от безцеремонното 
и безжалостно изхвърляне от учебниците на деца-
та ни най-родолюбивите текстове. вероятно и вие 
сте прочели публикацията. Защо ви я припомням 5 
месеца по-късно? Защото не последва отговор; а тя 
е отправена към всички нас и, най-вече - към ръко-
водството на СБп.

Ще цитирам част от последните й редове; а те са 
страшни; нима не ви стряскат?

"...Очевидно е, че вече живеем в друга държава, къде-
то духовната мизерия е станала по-страшна от ма-
териалната. 

...Бог ще съди тези, които участваха или съучас-
тваха в погрома над българската национална душа. 
Но той ще съди и всички нас, които пасивно наблюда-
вахме отблизо или отдалеч този погром. Българските 
писатели, които тръбят, че са наследници на Иван 
Вазов, позволиха на неграмотните и злонамерените да 
опростачат езика, мисленето, поведението на нация-
та. И още не осъзнават какво се е случило. Защото не 
се замислят за своята отговорност, вярвайки, че вой-
ната срещу нацията, духа и културата е война срещу 
някои други, а не срещи тях. Как обаче наричаш себе 
си български писател, а нехаеш за езика... или си зает 

единствено със себе си и своя мизерен бит, с премиер-
ката на нова книга, литературно четене или ще драс-
не ли някой два-три реда за тебе и твоите опуси, та 
белким те запишат в пантеона на "безсмъртните". 
Това ли е българският писател, чийто съюз е основан 
от Иван Вазов? Това ли е неговата длъжност и мисия? 
Рухва държавата, изчезва нацията, езикът се опошля-
ва и загива, а ние си хленчим, че не ни забелязват и ни-
кой не ни дава пари.

...Вече просто няма време за чакане и страх. Бъл-
гарският писател има да избира между високата си 
длъжност да бъде съвест на нацията или да продължи 
с позорно мълчание да умира от страх. И да потъне за-
едно с Отечеството в небитието.

И този избор той трябва да го направи сам."
Какво да се добави тук?
Неколкократно съм отправял призиви към вас 

да искаме от т. нар. народни представители да при-
емат хваналия лепкава паяжина Закон за българ-
ския език. Успоредно с това да настояваме - най-
гневно и на висок глас! - незабавно връщане в учеб-
ниците на децата ни на най-българските творби 
- "Записки по българските въстания", "Епопея на заб-

равените", ботевите и чинтуловите стихове, на на-
родния епос - "Еничари ходят, мамо" и "Даваш ли, 
даваш, Балканджи Йово", яворовите "Арменци", ва-
пцаровата "Вяра"; да искаме оставката на екипа на 
МоН, който извърши тази позорна екзекуция на 
българската памет и душа пред очите ни! Не само 
това: подмолно провежда джендърската си полити-
ка, прокарвайки я незабелязано, под форма на раз-
ни анкети и брошури, дори и сред най-малките, с 
една-единствена цел - да ги опорочи, да ги откъсне 
от семействата, исконните ни християнски ценнос-
ти и отечеството.Знаете какви са отговорите ви. Да, 
прав е панко анчев: ние всички станахме съучаст-
ници в това престъпление! отбелязахме 105-год. на 
създадения от вазов Съюз, под патронажа на пре-
зидента; лично той присъства на тържеството - и 
какво от това?! 

Представяме си книжките (които и децата, и внуци-
те ни няма да четат), раздаваме си награди и похвали.

а народът ни бавно и неумолимо изчезва - не 
само демографски, но и духовно. Защото без исто-
рическа и родова памет той е обречен. Целта на без-
родните соросоиди е постигната.

За породен път ви предлагам още през м. март да 
организираме не само пресконференция по темата (за-
едно с БАН), но и да настояваме за оставки и поне мо-
рално заклеймяване на националпредателите (да, това 
е точната дума за тях!) от МОН. Виждате, че властима-
щите разбират само от протести и решителност.

"Стресни се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли - ти не знайш.
След теб потомство иде цяло.
Какво ще да му завещайш?" 
Животът е кратък; утре няма да ни има. Децата 

и внуците ни ще се пръснат по чужбините, а оста-
налите тук ще трябва да учат турски. и ще ни про-
клинат!!

"Дойде време, ставайте! От сън се събуждайте!"...

д-р Тотко НаЙДеНов 

папа Франциск I

*(платнър, Ф.М. демократичният момент.-„Спектър“ № 79, 1992.)
**(Бжежински, Зб. Голямата шахматна дъска. Американското превъзход-

ство и неговите геополитически императиви. С., 1997, с. 7, 19)
*** Бжежински, Зб. Цит. Съч., с. 85)

Корупция на разума

проф. орлин ЗаГоров 

З
амисляйки се върху всичко това, здравият разум с тре-
вога констатира, че България все още остава извън ри-
тъма на глобалните процеси в съвременния свят, на-
селявайки зоната на продължава да се примирява с 

летаргичната периферия, където обладани от своите тесно-
гръди и егоцентрични грижи политици се чувстват все по – 
удобно и по –  комфортно. Може би е време да се пробудим 
и да осъзнаем, че светът навлиза във фаза на революцион-
ни бури за решителна битка, за да настъпи най–после дъл-
говечното въжделение на поколенията.
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ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД

Печат “Нюзпринт”,
София, ул. “Тинтява“ 100

от стр. 12

и на отрицанието на 
това бъдеще в ло-
ното на европей-
ски ценности, идва-

щи до „адресата“ често пъти 
в причудлива, дистанцира-
на от реалностите на делника 
форма…

Център на света е малкото 
дряновско селце Маноя, в ко-
ето двадесетина застарели жи-
тели нищят политиката. Зани-
мават се с обичайните си днев-
ни задачи и посрещат всяко 
утро като даденост, полагаща 
им се от самото естество на би-

тието. в Маноя, верен съби-
рателен образ на българско-
то село в ХХI век, няма учи-
лище, затворени са читали-
щето, църквата, магазинът, 
детската градина – практи-
чески всичко, показващо, 
че населеното място все още 
диша. че функционира и чо-
веците в него имат своите 
потреби – индивидуални и 
обществени. че очакват да 
им се случи нещо хубаво, ко-
ето да прогони самотата и от-
ключи заглъхналите домове, 
печално „украсени“ с прове-
сени на вратника катинари. 
Символ на смъртта, отчужде-
нието, забвението, разруха-
та. Затова пък шепата обитате-
ли на това българско Макондо 
са удивително жизнени и всеки 
от тях носи печата на бившата 
си професия. изповядва соб-
ствено мнение за случващото 
се на планетата и у нас чрез 
новините, пристигащи с хля-
ба и омачканите стари вест-
ници. Героите изглеждат сиви, 
объхтани и обезцветени от го-
дините, митарствата и собст-
вената им орис. Но и Даскала, 
Цеца панделката, бай Георги 
Шмайзера, Митьо Макензен, 
пена на Борю, Стефан Кме-
та, баба Марийка и пр., са по 
своему колоритни и непов-
торими. Всеки представлява в 
същността си тиха вселена от 
страсти, постепенно приглуша-
вани от напредващата възраст. 
И пак всеки е цветен образ от 
обществото на Маноя, епи-
зодично допълвано от стран-
ни птици като Бяла Бона, от 
търсещи себе си млади люде 
– Лалето, или пък правещи до-
брини бизнесмени – Макаро-
на, доведен до самоубийство. 
Център на тази селска вселена 
е застаряващият автомонтьор 
Тотьо Тенекето, бивш Тотьо 
Таксито, бивш Киро Факира 
– майстор със златни ръце и 
с голямо сърце, откликващо 
на болките на хората, които 
го заобикалят. Той е избран от 
автора да води разказа от пър-
во лице, в диалог по скайпа с не-

позната наша сънародничка, 
живееща в чужбина. Така сю-
жетът се допълва с все нови и 
нови случки, привидно случай-
ни, но всички имащи един общ 
корен – за смисъла на живо-
та, който водим в нашенския 
хаос. За неговите социални 
механизми, водещи държа-
вата към опустошение и про-
вал. Тотьо също е уж обикно-
вен пътник през годините. Ра-
ботяга, постигнал каквото има 
със собствените си ръце. Но той 
е надарен с изключителна на-
блюдателност за източника 
на събитията, стигащи до не-
говия праг. Тълкува ги вярно, 

извеждайки от частния случай 
мащабната същност на става-
щото с народа. С неговите тра-
диции, вяра и надежда за бъде-
щото време: „Злото никога не 
идва само… Нищо няма да ни 
отмине. Може да сме най-дъл-
боката провинция и от нас 
по-дълбока да не може да се 
намери никъде, но нищо няма 
да ни отмине. Върлува някак-
ва несправедливост по големия 
свят, позавърти се в столица-
та, пообиколи градовете ни, 
спусне се изневиделица из по-
малките градчета и… току 
вземе, че се стовари върху нас 
в селото! Не сме очаквали та-
кава подлост. И… затова тол-
кова силно ни удря. Като плес-
ница трясва – не по лицето, а 
по душата. Внезапно. Нито да 
се отместиш си успял, нито да 
се предпазиш можеш. Шама-
рът отдавна е отекнал, а тебе 
те боли отвътре и продължава 
да те диви въпросът: защо на 
най-добрите хора се случват 
най-калпавите и най-мизерни 
нещастия?“

в книгата си Кънчо ата-
насов, чрез планетата Маноя, 
е успял да моделира същност-
та на държавата България та-
кава, каквато е била. Каквато 
е сега и може би – онова, ко-
ето я очаква в загатнатия от 
перото му Музей на бъдеще-

то. Безрадостен, изтърбушен 
полигон на ялови политиче-
ски експерименти. На измре-
ли заводи и фабрики в сиви, 
обезлюдени градчета. и на 
села, над покривите на кои-
то звучат страшно песните 
на мъртвата тишина. Който 
може, заминава зад граница 
– щастието каца веднъж на 
рамото! понякога синовете 
и дъщерите ще се връщат. Да 
продадат станалата вече не-
нужна бащина къща и да се 
върнат обратно там, където 
се чувстват полезни и оцене-
ни по достойнство. Понякога 
и внуците, но все по-рядко, ще 

се усмихват на баби и дядо-
вци от компютърния екран. В 
странство заминават дори оси-
новените от чужденци Свет-
ла и иванчо. Радвали преди 
това селото, което отдавна не е 
чувало детски смях. Защо ста-
на така? Та нали преди три де-
сетилетия пълнихме улиците 
и площадите на София и го-
лемите центрове на митинги 
за демокрация? Знаехме ли, 
предполагахме ли как ще из-
глежда тя по нашенски? раз-
бира се – не! още тогава сме 
се разделили, незабелязано 
от едни и много видимо – от 
други, на наивници и тари-
кати. На практични, бързо 
пребоядисали се нови управ-
ници и на тълпа. Смешна във 
въжделенията си, че някой ще 
помисли за обикновения чо-
век. За неговите болки, потреб-
ности и очаквания. Става ясно, 
че в това разделение на свои 
и чужди не е пожален никой. 
Нито обикновените бачкато-
ри, вградили себе си в съзи-
данието на една вече бивша 
родина, останала все още не 
много назад в родната исто-
рия. Нито младите поколе-
ния, изправени пред неумо-
лимия избор да бедстват и 
гладуват „тук“, или да търсят 
щастието си „там“, пък как-
вото сабя покаже. още по-

вече, че младостта е веднъж 
в живота… „Сбогуване със 
себе си“ на Кънчо атанасов е 
безпощадна сага за наисти-
на време разделно, в което 
личността у нас е изправе-
на пред неумолимия избор. 
или да се остави на течени-
ето от безизходица, апатия, 
неверие и се слее с човешка-
та градобитнина (определе-
нието е на Йордан радичков) 
около себе си. или да се бори 
за смислено оцеляване, отси-
чайки веднъж завинаги родо-
вия корен, поемайки по ши-
рокия свят, докато е време. А 
може би има и друг път? Труд-

но е да се каже със сигурност. 
Героите на Атанасов в малкото 
дряновско селце оцеляват по 
силата на житейската тради-
ция, която следват. изтъкани 
от плът и кръв, те извървя-
ват своя ден от изгрева до за-
леза. Срещат се при Тотьо Те-
некето, бистрят политиката, 
спорят, разпределят си зада-
чите и ги изпълняват по си-
лата на отдавна утвърдения 
навик. и взаимно се обичат, 
без да афишират чувствата 
си един към друг, може би и 
без да ги съзнават. Малката 
им общност се противопоста-
вя на щенията на света, отпо-
рът им пък се крие в силата на 
традицията, изтъкана от неиз-
броими поколения преди тях. 
Докога? Докато остане един 
от тях – последният! Казват, 
че човек е жив дотогава, до-
като има кой да го помни. а 
какъв по-добър спомен от из-
вършените приживе дела на 
ползу роду? В книгата си писа-
телят отбелязва: „Не можем да 
направим толкова добро, кол-
кото сме получили от живота, 
но е хубаво все пак да опита-
ме…“ За жалост, отчуждени-
ето у нас става все по-силно 
и по-силно. и се сещаме, че 
обичта към ближния ще спа-
си света едва тогава, когато 
сами изпаднем в беда. А да-
рили ли сме преди това топли 
чувства някому, протегнали ли 
сме ръка за помощ, преди беда-
та да сполети и нас? Замисляме 
се, когато неволята потропа и 
на нашата врата. Защо ли?

Новият роман на Кънчо 
атанасов „Сбогуване със себе си“ 
е мащабна картина на българ-
ското общество, „уловено“ в ня-
колко социално-исторически 
ракурса. Много са темите, доко-
снати в дълбочина от таланта 
му: за националната памет и 
за реалностите на делника. За 
обществената дисхармония и 
негативните граждански про-
цеси, водещи страната до раз-
руха, обезлюдяване и обезли-
чаване. За доброто и злото на 
този фон и за променящите се 

стойности на моралните цен-
ности в различните групи от 
хора. За духовното богатство 
и нравствеността, без които 
всяка материална придобивка 
губи своето значение и за след-
ваните от нас избрани цели. 
За прекъснатата пъпна връв 
на традициите между млади 
и стари и може ли, в името на 
какво, да бъде тя възстановена 
и опазена. романът е увлека-
телно написан и по страници-
те му откриваме и себе си; мяс-
тото си между героите и начи-
ните, по които бихме постъпи-
ли в тази или онази ситуация. 

Р
еализмът в книгата е 
изключително силен 
и въздействащ. Като 
какво ли? Като исти-

ната за смисъла на живота, 
разбира се…

от стр. 12

Не случайно тур-
ските дипломати и 
държавници, както 
и учените, акцен-

тират на т.нар. „малка исто-
рия“ - постояно изтъкват, че 
заедно с българи, гърци, сър-
би, румънци турците има-
ли еднакъв бит, едно и също 
традиционно облекло, една 
и съща традиционна кухня, 
един и същи песенен фолк-
лор и др. Ще добавя, че има 
и учени в България, подведе-
ни или платени, които робу-
ват на тая тенденция. Ст. Ста-
нилов ни напомня, че трима 
български автори са издали 
луксозен том „Пътеводител в 
османска България“ с превъз-
ходни илюстрации, та се пита: 
„Имало ли е Османска Бълга-
рия?“

авторът се спира и на дру-
ги „либерални прочити“ на 
миналото, с които уж се де-
митологизира българската 
история като книгата „Изку-
ство и общество на България 
през турския период“ на хо-
ландеца Махиел Кил, която 
под прикритието на обекти-
визма поднася тезата за уни-
калната религиозна търпи-
мост на турската теократич-
на власт към покорените сла-
вянски народи, и най-вече 
към българите. Турското пра-
вителство чрез чужди фон-
дации спонсорира книгата, 
която вече има и второ изда-
ние. „Понякога у нас безчести-
ето и конформизмът дости-
гат трудноразбираеми върхо-
ве – книгата на Махиел Кил все 
още няма в България сериозна 
и обективна рецензия...“ - ся-
каш се гневи авторът на този 
факт. Станислав Станилов 
разглежда и други жалонни 
провокации като „прочита“ 
на Мартина Балева и проф. 
Улф Брумбауер на картината 
„Баташкото клане“ - отхвър-
лят автентичността на карти-
ната и прехвърлят тези съм-
нения върху действителните 
събития. Спира се и на анкет-
ната карта, пълна с прово-
кативни въпроси, на една от 
фондациите на българските 
турци в Турция - „Бултюрк“.

В самостоятелна глава авто-
рът разлежда

„Българите в Османската 
империя“ и напомня с мно-
го факти за разпокъсването 
на българското етнокултурно 
пространство и данни за ге-
ноцида – истинското име на 
кланетата и разорението. в 
главите „И след това...“ и „Не-
оосманската съдба на българи-
те“ след исторически преглед 
Станислав Станилов осмисля 
днешната ситуация и стига до 
извода, че турската диаспора в 
България ще бъде винаги под 
влиянието на пантюркизма и 
най-вече на неоосманизма и 
че българските турци, незави-

симо от всякакви декларации, 
няма да приемат България за 
свое отечество, нито бълга-
рите за свои равностойни ге-
окултурни партньори. По-на-
татък Станилов изтъква, че днес 
Възродителният процес се чете 
в контекста на сатанизирани по-
нятия като геноцид, ксенофобия, 
фашизъм и т.н с определна цел, а 
тя е поставянето на българския 
народ в положението „посто-
янно виновен“, за да остане той 

вечно длъжен на турската ди-
аспора, остъпвайки позиции 
от своите национални интере-
си в полза на геополитическия 
интерес на Турция.

Какво ново имаме на този 
фронт научаваме в втората 
част на книгата

„След три години“.
а като „новост“ Станислав 

Станилов определя инициати-
вата на Главното мюфтийство 
за връщането на т.нар. вакъф-
ски имоти, които са паметни-
ци на културата, следовател-
но представляват държавна 
собственост, а това е непри-
крит опит те да се превърнат 
в действащи джамии и най-
често се предлага там, къде-
то мюсюлманите са предимно 
цигани. Това поведение на мю-
сюлманската централа е инспи-
рирано от Дианет, който в съ-
щото време плаща 2 млн. лева 
за заплати на командировани 
в България прпоповедници. 
Допуснато бе реставрирането 
и експонирането на хамамите 
на един от жалоните на осма-
нидите - султан Сюлейман ве-
лики в Бургаските минерални 
бани с пари на турското прави-
телство. продължава турцизи-
рането на българското битие 
– от една страна с агитациите 
на „майчин език“, които правят 
дейци на ДпС, а от друга с оп-
итите за обезбългаряване на 
българите мохамедани. Поку-
шението срещу Ахмед Доган бе 

използвано от депесарите за 
брутално словесно нападение 
срещу българското общество. 
пълзящата реислямизация на 
турската диаспора има и други 
откровени маркери – появата 
на откровени ислямисти и ра-
дикални неоосманисти в редо-
вете на нейната политическа 
върхушка. Припомнена ни е и 
провокацията в Исперих, къде-
то певец от Турция изпя в тур-
ски вариант популярната песен 

от сакралното пространство на 
българския фолклор за април-
ското въстание „Кой уши бай-
рака“? авторът не подминава 
и оная злощастна конферен-
ция на тема „България – запла-
шена от неоосманизъм или нов 
мост между Изтока и Запада в 
новите геополитически реално-
сти.“ Темата на конференцията 
е уж провокативна, а всъщност 
тоя нов мост само хвърля в за-
блуда българите. Според Ста-
нилов врагът е пред вратите 
ни, по моста ще минат новите 
османци и след това за Бълга-
рия ще си спомнят само исто-
риците, изследващи след го-
дини съдбата на Югоизточна 
европа. в тази част от книгата 
Станилов се спира и на поведе-
нието на турската партия ДпС 
и на създаването на ДоСТ. раз-
крива и враждебната дейност 
на Туската агенция за сътру-
дичество и развитие TIKA, за 
която Станилов лично сигна-
лизира, тъй като спецагенция-
та се е превърнала в Троянски 
кон на Турция в България. Де-
путатът Станилов прави пита-
ния в парламента за агенция-
та, отправено към премиера 
Бойко Борисов, но председа-
телката на парламента Цецка 
Цачева връща въпроса. Той не 
дочаква отговор от Бойко Бо-
рисов и за срещите на преми-
ера с ахмед Давутоглу. Така и 
обществото не получава отго-
вор. в интервюто на тогаваш-

ния турски премиер са зададе-
ни стандартни въпроси, а не се 
го попитали за съдбата на Бъл-
гария в книгата му „Стратеги-
ческа дълбочина“ или за пре-
говорите по дълга на Турция 
към българите бежанци от из-
точна Тракия според ангор-
ския договор.

и още един документ
предлага в книгата си
ученият-депутат: стено-

грамата от 167-ото заседа-

ние на 43-ото Народно събра-
ние от 2 март 2016 г., на което 
е предложен проект на реше-
ние за осъждане на геноцида 
над българите в османската 
империя (1396 г. до 1913). За-
почва с доклад на Комисията 
по вероизповеданията и пра-
вата на човека, която отхвър-
ля проекта, мотивирана с из-
казаното от Министерството 
на външните работи мнение, 
че конвенцията на ооН за 
преследване и наказване на 
престъплението генодиц е от 
януари 1951 г. и няма обратна 
сила. а тогава защо сме пита-
ли? Защото Холокоста е при-
знат за геноцид, признат е ге-
нодицът над арменците в ос-
манската империя. Мотивите 
на вносителите прочита волен 
Сидеров. Заслужава си тези 
мотиви да се прочетат отно-
во, тъй като те са изпълнени 
с конкретни факти и числа 
за геноцида над източнотра-
кийските българи. Свидетел-
ства, които могат да покър-
тят всеки нормален човек. Но 
не и да победят бездушието на 

народните представители, кои-
то направо отхвърлят предло-
жението без дискусия. 46 души 
са против отлагането на гласу-
ването на проекта. Останалите 
159 са записали имената си на 
позорния стълб. За срам този 
проект бе отложен. Засега за-
винаги!

Сред като прочете книга-
та, всеки мислещ българин 
сигурно ще стигнете до по-
вечето от изводите, които 
правя тук и сега. първият е, 
че още нямаме наш, българ-
ски отговор на неосманска-
та политика на Турция, не 
сме доказали, че противосто-
им на неоосманистките идеи 
за възстановяване на ос-
манската империя в нейна-
та стратегическа дълбочина. 
Турция осъзнава много добре 
своята пораснала значимост и 
я осребрява политически. Но-
вото е, че за разлика от глобал-
ните играчи. Турция атакува 
държавите чрез хората, зала-
га на човека и на формира-
нето на трансгранични мре-
жови връзки. Не е приемли-
во това, че има основни сек-
тори, в които тя е преминала 
границите на търпимостта и 
нейните действия предста-
вляват фундаментална опас-
ност за целостта на българ-
ската нация и на нейната 
държава. Трябва час по-ско-
ро да се спрат опитите за на-
меса във вътрешните работи 
на България – чрез влияни-
ето и контрола над турска-
та диаспора, чрез действия-
та на религиозни фондации 
и фондации на изселниците 
в Турция. и това не трябва 
да се отнася само по време на 
избори. Друг важен проблем, 
нетърпящ отлагане е използ-
ването на двойното граждан-
ство в небългарски интерес. 
Трябва окончателно да се из-
вади Главното мюфтийство 
на България от зависимости-
те на Дианет-а (турската ре-
лигиозна агенция). пробле-
мът с обезщетенията на бъл-
гарските бежанци от терито-
рията на бившата османска 
империя е задължително да 
се постави отново в работна-
та група между двете страни, 
но и да се пренесе на между-
народно равнище. отдавна е 
време, да се пресекат опитите 
за турцизиране на българите 
мохамедани, както и за сепа-
рирането им като отделен по-
машки етнос, за доказването 
на който се трудят много тур-
ски учени, но съжалание и 
български(!?).

Обичта ще спаси света…
заплахата 
неООсманизъм

вижда се, че Турция се опитва на базата на религия-
та да сплотява мюсюлманите у нас. Мултикултура-
лизмът, въпреки че се провали в световен мащаб, 
е поощряван у нас от местната власт (и отвън) в т. 

нар. смесените райони с безпочвената надежда, че турската 
ислямска култура ще се приобщи към българската нацио-
нална култура. и накрая: Българската политика към Турция 
трябва да се измерва с едно единствено мерило: да е прием-
лива за българските национални интереси.

Проф. Станислав Станилов
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Книгата на 
Николай Стариков е 
с цена 14 лв. 
и може да се закупи 
от офиса на 
ул. “Пиротска” 3 
в София, както 
и да се поръча с обикновен 
пощенски запис 
на стойност 16 лв. 
(14 лв. + 2 лв. за пощенската 
пратка), на адрес 
София 1377, 
за Минчо Мънчев 
Минчев - до поискване

Антология

„Сбогуване със себе 
си“ е нарекъл своя нов 
роман Кънчо атана-
сов, изд. „Захарий Сто-

янов“, С., 2018 г. Заглавието, без 
никакво преувеличение, звучи 
прощално и малко плашещо. 
Веднага възниква въпроса как-
во внушава с него авторът – 
емоционално отдалечаване 
от света, в който живеем? от-
рицание на личностното „аз“ 
в матрицата на ронещите се 
от календара години? или из- веждане на индивида – архе-

тип от потока на граждан-
ското развитие, в което той 
не открива полагаемата му 
се достойна роля?

Всъщност книгата, споя-
ваща в сюжета елементи на 
автобиографичното, ме-
моаристичното и социал-
но-политическия комен-
тар, е летопис на своето 
време. Долавящо ехото на 
отшумели в историята вой-
ни, смяна на граждански мо-
дели, въжделения и очаква-
ния, част от които останали 
неосъществени. Тук, у нас, 
в България, видяла и опи-
тите за човешко равенство 
чрез отрицание на частна-
та собственост в името на 
масовото добруване. 

На стр. 11

Когато проф. Ста-
нислав Станилов 
завършва своя по-
литически очерк 

„Новият османизъм и бълга-
рите“, неоосманската кон-
трареволюция, започната 
преди почти десетилетие от 
раджеб Таип ердоган, е поч-
ти завършена. а това озна-
чава, че е зачеркната свет-
ската (буржоазната) рево-
люция на някогашния баща 
на турците Мустафа Кемал. 
Светската държава на Ата-
тюрк се крепяла на три стъл-
ба: корпуса на военните, 
корпуса на съдебната власт 
и дипломатическия корпус. 
Завършилите религиозни 
училища нямали достъп до 
тези затворени общества. Ер-
доган удря именно тези три 
„стълба“, вкарвайки в тях ис-
лямисти и подменяйки кадро-
вия състав. последният опит 
на заговорниците да про-
дължат кемалисткото бъде-
ще на Турция е попарен. и 
ислямската контрареволю-
ция намира благоприятна 
почва в голяма част от тур-
ското общество особено в 
азия и анадола, което си е 
останало такова, каквото е 
било в края на османската 
империя. „Неоосманизмът 
– това е надвисналата над 
нас най-страшна заплаха от 
близо век насам - пише проф. 
Станислав Станилов. Ето 
защо борбата срещу неоосма-
низма трябва да продължи с 

нарастваща енергия... Ако ис-
каме да има на тоя свят бъл-
гари!“

Станислав Станилов е 
изтъкнат учен-археолог, 
професор, доктор на исто-
рическите науки, от 2005 г. 
е народен представител на 
„Атака“ в четири парламен-
та, автор е на много статии 
и студии по проблеми на 
политиката, геополитика-
та, културата и геокултура-
та, междуетническите и ет-
ноконфесионалните отно-
шения и др., член е на СБп. 
В книгата „Новият османи-
зъм и българите“ (изд. „Гео 
Милев“) авторът се връща 
„три години по-късно“ към 
неоосманизма след пред-
ставянето на „Стратегиче-
ската дълбочина“ на ахмед 
Давутоглу в големия салон 
на БаН, където книгата не-
обективно е оценена като 
наука, а не като концепция, 
основана не на реални фа-

кти, а на изгарящо желание 
да се възкреси геополити-
чески мъртвец. Актуалност-
та на темата се предизвиква 
както от недобрата реакция 
на неоосманизма у нас, така 
и от поведението на партията 
на турската диаспора в Бълга-
рия.

в книгата си Станислав 
Станилов описва основните 
черти на османизма, харак-
терен със задържането на об-
щественото развитие на „не-
хората“ (гяурите неверници) 
от хората (мюсюлманите), 
и потискане на това разви-
тие чрез данъчната система 

– плащане на тежък данък 
(джизие) и кръвен данък (дев-
шурме).

в империята властва иде-
ята за правото да бъдеш гос-
подар, защото си турчин. раз-
личието между османизъм и 

Пролет

Пролет моя, моя бяла пролет,
още неживяна, непразнувана,
само в зрачни сънища сънувана,
как минуваш ниско над тополите,
но не спираш тука своя полет.
 
Пролет моя, моя бяла пролет –
знам, ще дойдеш с дъжд и урагани,
бурна страшно, огненометежна
да възвърнеш хиляди надежди
и измиеш кървавите рани.
 
Как ще пеят птиците в житата!
Весели ще плуват във простора...
Ще се радват на труда си хората
и ще се обичат като братя.
 
Пролет моя, моя бяла пролет...
Нека видя първия ти полет,
дал живот на мъртвите площади,
нека видя само твойто слънце
и – умра на твойте барикади!

Никола вапЦаров

неосманизъм е в замяната на 
светската османска концеп-
ция на ататюрк с концепци-
ята на ислямския османизъм 
на реджеб ердоган.

в очерка е разглеждан
европейският проект на 

Турция.
Красноречив пример за 

противостоенето между тур-
ския културен модел и запад-
ния е случаят с Кипър, една 
трета от който е окупиран 
от Турция. в отделна глава 
са разгледани отношенията 
между Турция и Югоизточна 
европа с претенцията на тур-
ците да се „завърнат“ на Бал-
каните. Специално внимание 
е обърнато на т. нар. Ислямска 
дъга: Кърджали – Източна Тра-
кия – Македония – Албания – 
Косово – Санджак – Средна и 
Източна Босна – Бихач, която 
по израза на ахмед Давутоглу 

е „Балканската геополитиче-
ска и геокултурна аорта на 
Турция“. Описана е съдбата на 
българите в османската им-
перия, както и неоосманската 
ни днешна и утрешна съдба.

„Много често османизмът 
като вътрешна и като външ-
на политика се разделят, което 
не е правомерно, защото те са 
два израза на едно и също нещо. 
- пише авторът. А то е безуслов-
ното историческо право да бъ-
деш господар на онова, на което 
е бил господар и твоят прадядо. 
Така, вътре османизмът убеж-
дава турците (всички), че са ве-
лики, навън убеждава пак същи-
те турци и останалите народи 
в правото да си върнат обратно 
в турската държава онези те-
ритории, които са били в нея по 
време на най-голямото й разши-
ряване.“ 

На стр. 10

Тодор Коруев

заплахата 
неООсманизъм

Обичта ще спаси света…

Георги Н. Николов

Възкресеният „геополитически мътртвец“, обяснен от проф. Станислав Станилов,  
в новата му книга „След три години“

Няма наш, български отговор на идеите за възстановяване  
на Османската империя в стратегическата й дълбочина


