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ОСВОБОЖДЕНИЕ … ОТ КАКВО?

ВСуЕ, НАпрАзНО СЕ мОрИТЕ!

НОВИТЕ ЕНИЧАрИ

ЗОРа Е !

Виолета СтаниСлаВоВа

В
секи божи ден нашият из-
страдал български народ 
се бори не само да изкар-
ва хляба си, да плаща непо-

силни данъци и такси, но и да за-
щитава домът и семейството си. 
Войната срещу децата и потъпк-
ване правата на родителите им, е поредният смъртоносен 
токсичен облак, идващ от запад, който застрашително пъл-
зи над нас и ни държи в непрестанно напрежение и стрес. 
неговото име е 

„Националната стратегия за детето 2019-2030 г.” 
истанбулската конвенция е обявена за противокон-

ституционна, Пакта за миграция е подписан с „въздър-
жал се”, но въпреки това злото пълзи, като проказа и в 
Стратегията за детето са заложени текстове от тях. От-
ново, както в истанбулската конвенция, читателят още 
в началото на документа се сблъсква с много неразбира-
еми думи и изрази. Ето някои от тях: „деинституцио-
нализация“, „социална фрагментация и „синергия“, „хори-
зонталният и интегралният характер на публичните 
политики“, „сегрегиране“, „маргинализация“, „разширени 
семейства“, „формална грижа“, „трагетирани услуги“, “ре-
зидентни услуги“, „adhos пренасочване“, „дете-центрира-
ният подход“ и пр. и пр. 

Във въведението на новия стратегически документ се 
упоменават усилията на публичните институции и граж-
дански общества, както и отправните точки за разрабо-
тване на документа, а те са: Конвенцията за правата на 
детето на оон; Хартата за правата на човека на ЕС; как-
то и основните сфери на въздействие, формулирани в 
Софийската стратегия на Съвета на Европа, държавни 
институции във всички сфери на обществото, но никъ-
де не са споменати родителските организации, родите-
лите, семействата. 

Същото е и в раздел III, където се цитират основните 
принципи и подходи. В Принципа за най-добрите интереси 
на детето; в Принципа за недопускане на дискриминация; в 
Право на участие; в Право на живот; оцеляване и развитие 
– държавата, както и всички нейни отговорни институции 
са включени, 

но родителите – не!
Разбира се обаче, че главната фигура при прилагане на 

Стратегията за детето ще бъде председателят на Държав-
ната агенция за закрила на детето. „С цел разработване 
на посочените оперативни документи за изпълнение на 
Стратегията към Националния съвет за закрила на детето 
„ще се създаде Междуведомствена работна група, предсе-
дателствана от Председателя на Държавната агенция за за-
крила на детето (ДАЗД), в чийто състав ще се включат екс-
перти от органите по закрила на детето, други държавни 
институции и представители на неправителствени орга-
низации (?), развиващи дейност в области, свързани с га-
рантиране на правата на децата.” Малко по-надолу на стр. 
48 в „Механизми за управление и координация” се казва: „За 
постигането на целите на Стратегията следва да се пред-
видят механизми за нейното ефективно и ефикасно прила-
гане, мониториране и актуализация. 

на стр. 2-3

иВан ВЕлЧЕВ

П
родължават тържествата 
по повод 141-годишнината 
от освобождението на Бъл-
гария от турско робство. Те 

започнаха още през 2018 г. и вървят 
по вектора на освобождението – от град в град!

Направих си труда да се информирам как 
е обявено това „освобождение”? Направи ми 

впечатление, че всички общини 
канеха своите граждани да отбе-
лежат „141 години от своето Ос-
вобождение”? но от какво е било 
това освобождение ... няма и 
дума.

В рамките на тържествата обаче 
се провеждаха различни мероприятия, които се 
отразяваха от медиите. 

на стр. 4

проф. Бончо аСЕноВ

В края на 2018г., по вестници, радиа 
и телевизии гръмна новината, че в 
Министерството на образованието 
и науката е взето решение от 2019 

г. творчеството на българския писател Ге-
орги Марков да се изучава в средните учи-
лищата. 

на стр. 7

“НаЦИОНаЛНаТа СТРаТЕГИЯТа За ДЕТЕТО 2019-2030 Г.”
 или пипалата на еврооктопода проникват дълбоко в структурата на държавата и поглъщат душата на народа

Недалновидни са напаните творчеството на писателя Георги Марков да 
бъде изучавано в училище, защото ще се постигне обратният на желания от 

антикомунистическата пропаганда ефект.

“Кръвен данък“ - Художници: Б. Григоров и Б. Данков
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от стр. 1

Имайки предвид на-
стоящата законода-
телна рамка, отго-
ворността за тези 

дейности следва да се възло-
жи на Председателя на ДАЗД, 
като специализиран орган за 
закрила на детето в България 
и в качеството му на Предсе-
дател на Националния съвет 
за закрила на детето (НСЗД). 
ДАЗД отговаря както за коор-
динацията на ефективното 
изпълнение на решенията на 
Съвета, така и за изготвянето 
на годишен преглед и периодич-
ни мониторингови доклади за 
резултатите от прилагането 
на Стратегията и на механи-
змите за нейното изпълнение, 
които НСЗД разглежда  и одо-
брява. С оглед ефективното 
наблюдение и оценка на при-
лагането на приетите стра-
тегически решения се пред-
вижда и външна междинна 
оценка на въздействието на 
стратегията и изпълнението на 
Пътна карта за нейното при-
лагане, която да информира за 
необходимостта от промени 
в стратегическите и/или опе-
ративните документи.” (…) 
„Планират се две редовни не-
зависими външни оценки на 
въздействието (междинна и в 
края на периода).”  

Не е ли това съвместна 
работа с GERVIO?

Бел. авт. (12-годишният 
срок за реализиране на Страте-
гията е разделен на 4 етапа по 
3 години с цел парите, които се 
усвояват по-лесно да се отчи-
тат.)

ДАЗД ще създаде „Механи-
зъм за наблюдение и оценка, 
чрез участието на всички отго-
ворни държавни институции 
като това включва и осигуря-
ването на необходимите данни, 
включително и от изследвания 
на домакинствата”. Струва си 
да се замислим какво означава 
това! това означава законно 
да влизат в къщата ти и да от-
варят хладилника! Виждат че 
няма кой знае какво в него и 
проверителят решава, че ро-
дителят не може да отглежда 
правилно детето, за което съ-
общава на съответната дър-
жавна институция. тя от своя 
страна задвижва машината и 
изпраща свой представител 
заедно с полицаи, които по 
най-болезнен начин разкъс-
ват завинаги връзката между 
родител и дете. 

оттам нататък съдбата 
на детето е неясна. В Бълга-
рия много лесно може да се 
одържавят децата на 90% от 
семействата, просто защото 
стотици хиляди българи в ак-
тивна възраст са безработни 
или едва смогват да издър-
жат семействата си. но спо-
ред Стратегията всичко ще 
се съизмерва с европейските 
мерки на отглеждане на де-

цата, които са много по-ви-
соки от българските.  и това 
при положение, че страната 
ни е на първо място по бед-
ност в ЕС!...

Стратегията предложена от 
правителството е чудовищна и 
заради възможността за насил-
ствено отнемане деца от семей-
ствата им само заради пови-
шен тон на родителя, пошля-
пване поради непослушание 
или лоши оценки в училище, 
пропусната имунизация или 
заради донос на отмъстите-
лен съсед или изпратил SMS 
например. В истанбулската 
конвенция - по-точно в обяс-
нителния й доклад, има кла-
узи свързани с наказания за 
отнемане на децата от роди-
телите и даването им на дж-
ендър приемни семейства 
или настаняването им в дър-
жавни институции. точно по 
същия начин, както се  при-
лагат вече от 
страховитата сексуална 

полиция GREVIO 
в други страни,  така и у 

нас ще се изземват насила 
деца, за да бъдат гледани и 
възпитавани от държавата, 
ако този документ се приеме 
във вида предложен от упра-
вляващите. 

нека заедно да четем.
„Съгласно чл. 20 а от За-

кона за закрила на детето, 
към всяка община се създа-
ва Комисия за детето с кон-
султативни и координацион-
ни функции, в която участват 
представители на общинската 
администрация, областната 
дирекция на Министерството 
на вътрешните работи, Регио-
налното управление на образо-
ванието, Регионалната здрав-
на инспекция, дирекция „Соци-
ално подпомагане”, местната 
Комисия за борба срещу проти-
вообществените прояви на ма-
лолетните и непълнолетните, 
както и на юридическите лица 
с нестопанска цел и други, кои-
то осъществяват дейности по 
закрила на детето”. 

„В съответствие с чл. 19, 
ал 1 от Закона за социално 
подпомагане и чл. 36 ал 1, 2 и 
5 от Правилника за прилага-
не на ЗСП към областния уп-
равител се създава Звено за 
координация, мониторинг и 
оценка  на областните стра-
тегии за развитие на социал-
ните услуги.”

това е обвързаността на 
институциите в България. но 
всичко във всички докумен-
ти - сегашни и бъдещи, ще 
бъде съобразено с: Конвен-
ция на оон за правата на де-
тето; Закон за социално под-
помагане; Световна банка; 
Европейска рамка на клю-
човите компетентности; ЕС, 
Световната здравна органи-
зация, УниЦЕФ; Правила на 
оон за закрила на ненавър-
шилите пълнолетие лица, ли-
шени от свобода; Подход на 

оон към правосъдието за 
деца; PrisonFellowship Imter-
national; основни принци-
пи на оон относно използ-
ването на възстановителни 
правосъдни програми по на-
казателни дела, Помагало на 
УниЦЕФ за отклоняването и 
алтернативите на лишаване-
то от свобода и др. 

не бива да се учудваме, че 
карат адвокатите да стават 

доносници, тъй като страте-
гията поощрява доносниче-
ството. например на стр. 40: 
„Интегрираният подход пред-
полага информационна свър-
заност между всички заинте-
ресовани страни. Интегрира-
ните база данни са в основа-
та на успеха на интегрирания 
подход в политиките за детето 
и родителите му. Споделяне-
то на обща информация за 
детето е отправната точка за 
разбирането на конкретна-
та ситуация на детето и него-
вите родители, за да се плани-
рат мерки от страна на систе-
мите и на професионалисти-
те. Интегрирането на данните 
трябва да се планира както въ-
тре в отделните сисеми, така 
и между тях, за да може вся-
ка необходима информация 
за детето да води до адекват-
на образователна подкрепа, ле-
чение, мерки за сигурност и за-
крила, както и други форми за 
подкрепа за целта следва да 
бъде създаден интеграцио-
нен модул, позволяващ коор-
диниран и защитен обмен на 
данни за децата чрез различ-
ни нива на достъп между от-
делни информационни сис-

теми и подсистеми. (…) Ра-
ботещите в системата на здра-
веопазването, образованието, 
социалните услуги и в система-
та за закрила на детето, както и 
полицията, а когато се налага 
– прокуратурата и правосъд-
ната система, трябва да бъдат 
в постоянна връзка помежду 
си за всяко дете и родител”.

За ефективното изпълне-
ние на националната страте-

гия за детето „ще бъдат пред-
ложени нормативни промени, 
които да подобрят координа-
цията и интегрираната рабо-
та между отделните полити-
ки.”

Но нека се върнем на про-
верката дали в Стратегията 
за детето и да видим дали са 
вмъкнати текстове от Истанб-
улската конвенция и от Пакта 
за миграция. 

1. В духа на истанбулска-
та конвенция:

Стр. 25 т. 3 Ключови мер-
ки. Период на детство и юно-
шество (7-13/14-18 г.): „Пови-
шаване на информираността 
за сексуалното здраве, превен-
цията на ХИВ/СПИН, рисково-
то сексуално поведение и ран-
ната бременност”тръпки ме 
побиват. Сексуално здраве при 
7-годишните?!...

т. 4. „осигуряване на 
здравни услуги подходящи 
за младите хора, включител-
но и осигуряване на достъп 
до здравно и сексуално обра-
зование за децата и младите 
хора В и иЗВЪн училище”.

т. 7. „Повишаване на ниво-
то на информираност на насе-
лението и здравното обучение 

и възпитание на децата и тех-
ните родители по различните 
аспекти на профилактиката 
на оралните заболявания”.

Какво е това? Какви са тези 
особени грижи? Следват две 
мъгляви точки от Ранна дет-
ска възраст (0-6/7 г.) „Приема-
не на стандарти за ранно дет-
ско развитие и ориентиране на 
практиката в детските ясли 
и детските градини към тях-

ното постигане”. Боже!
В друг раздел т. 4. „Въвеж-

дане на стандарти за качество 
на грижите в  детските ясли и 
предучилищното образование в 
съответствие с европейската 
рамка за качество за услуги-
те за образование и грижи в 
ранна детска възраст”. Каква 
обаче е тази Европейска рамка 
не се казва! Защо? 

В т. 6 се посочват ангажи-
раните с директно прилагане 
на Стратегията. „Надграждане 
на квалификацията, знанията 
и уменията на персонала, ан-
гажиран в системата на пре-
дучилищното образование и 
детските ясни за осигуряване 
на пълноценна грижа за ранно-
то детско развитие на всяко 
дете, включително на децата 
със специални образователни 
потребности с отчитане на 
ключовата роля на играта.”

В приложението на доку-
мента, накрая, където се отнася 
за възрастова група от 7-14 г. 
и 15-18 г.) в т. 5 се казва: „Мер-
ки за насърчаване на промяна в 
социалните норми по отноше-
ние на съществуващи вредни 
практики – детски бракове и 
ранни съжителства, и прила-

гане на програми за овластя-
ване на момичетата и разви-
тие на жизненоважни умения.” 
Същата терминология, както е 
и в Истанбулската конвенция!

особено тревожни са мер-
ките заложени в  раздел: „Об-
ласти на въздействие и стра-
тегически цели”, в точка „Оч-
аквания към 2030 г., където е 
записано: (…) т. 2 „Намаля-
ване на броя на децата живе-

ещи в пренаселени жилища, до 
достигане на средните стой-
ности на държавите в ЕС.” И 
това, при положение, че демо-
графският срив в страната е до-
казан и според световната ста-
тистика България е с най-бързо 
топящото се население и с най-
ниска раждаемост в света. Как-
ви обаче са средните стойности 
на държавите в ЕС не се казва?!

Стр. 25. т. 2 „В училищата 
вече ще са въведени програми за 
здравословен начин на живот, 
сексуално поведение и здраве, 
ХИВ/СПИН, психотропни ве-
щества.” 

Стр. 30. т. 1 „Увеличаване на 
дела на децата във възрастова-
та група 0-7 г., които са обхва-
нати от услуги за ранно дет-
ско образование и грижа, с цел 
постигане на 33% обхват сред 
0-3-годишните и 95% обхват 
за 4-7-годишните в съответ-
ствие с целите на Европей-
ския съюз.” 

Какви са целите на ЕС не 
се казва. интересно как ще 
образоват пеленачетата?!...

Още за Ранна детска въз-
раст (0-6/7 г.) – т. 4. „Въвежда-
не на стандарти за качество 
на грижите в детските ясли и 

предучилищното образование, 
в съответствие с Европейска-
та рамка за качество за услу-
гите за образование и грижи в 
ранна детска възраст”. 

Каква е Европейската рамка 
не се цитира!...

2. В духа на Пакта за миг-
рация:

Стр. 18 – „На първо мяс-
то, това са идентифицирани-
те дълбоки промени в сферата 

на молбилността и на мигра-
цията. Бъдещите граждани на 
България ще живеят сред хора 
притежаващи различна кул-
турна идентичност. Придоби-
ването на ясни ориентири по 
отношение на собствената им 
идентичност, формирането 
на култура на толерантност, 
разнообразна езикова компе-
тентност, на способност за 
бърза адаптация и на емоци-
онална интелигентност ще 
имат все по-съществено значе-
ние за пълноценното развитие 
на детето в България”. 

Явно българското прави-
телство отдавна знае, че със 
сигурност Пакта за миграци-
ята ще се прилага и в Бълга-
рия. 

Стр. 30. т. 4. – „Осигурява-
не на условия за развитие на 
приобщаващо образование, на-
сочено към отчитане на об-
разователните потребности 
на всяко дете, както на та-
лантливите, така и на деца-
та и учениците със специални 
образователни потребности, 
от етническите малцинства, 
от семействата на мигранти 
и на бежанци.”

Стр. 38. т. 5. – „Изгражда-

не на приобщаваща среда чрез 
кампании и дейности, насоче-
ни към запознаване с култура-
та на различни етноси и наци-
оналности и преодоляване на 
стереотипите, свързани с тях.”

В параграф „Ключови мер-
ки”. Стр. 44. – „Развиване на 
стандартите за приобщава-
що образование на всички деца, 
включително и деца с уврежда-
ния, от ромската етническа 

група, бежанци и мигранти.”
Стр. 45 – „Нормативни 

промени, въвеждащи задълже-
ние за изграждане на приобща-
ваща среда с цел приобщаване-
то на децата с увреждания, де-
цата от различни етнически 
произход и децата от различ-
ни уязвими групи”.

В приложението накрая 
„Период на детство и юно-
шество (7-13  и 14-18 г.) – т. 5 
– „Изграждане на приобщава-
ща среда чрез кампании и дей-
ности, насочени към запозна-
ване с културата на различ-
ни етноси и националности и 
преодоляване на стереотипи-
те, свързани с тях.”

И още много подобни тек-
стове пръснати из целия доку-
мент.

Големият въпрос е 
Какво ще последва от 

всичко това? 
Ясно и категорично в Стра-

тегията се казва:
1. „Закриване на всички 

Домове за медико-социал-
ни грижи за деца с недопус-
кане на предоставянето на ре-
зидентна грижа за деца на 
възраст 0-3 години, с изклю-
чение на предоставянето на 

резидентна грижа на деца с 
трайни увреждания.

2. Закриване на всички 
Домове за деца, лишени от ро-
дителска грижа и ограничава-
не на престоя на децата в ре-
зидентни услуги”.

След като тези домове се 
закрият, децата къде отиват? 
Близко до ума е че отиват в 
приемни семейства, защото 
няма къде на друго място да 
отидат! 

3. „отпадане на регулатив-
ните механизми на нЗоК за 
прегледи и изследвания на де-
цата и разширяване на списъ-
ка на лекарствените проду-
кти и консумативи за деца за 
домашно лечение, както и на 
медицинските изделия, за-
плащани от НЗОК”. 

налагащият се извод е, 
че фармацефтичните компа-
нии ще забогатяват още по-
вече за сметка на децата и ро-
дителите им.

Всичко това, което е в Стра-
тегията на детето ще бъде не 
само съобразено с документи 
на оон, УниЦЕФ, СЗо, ЕС и 
пр., но ще бъдат създадени от 
българските управляващи още 
много нови документи, които 
ще променят или допълнят и 
други закони в България. Ето 
някои от тях посочени в Стра-
тегията: 

1. Нов Закон за детето; 2. 
Нормативни промени, които 
да подобрят координацията и 
интегрираната работа между 
отделните секторни полити-
ки; 3. Разработване на средно-
срочни тригодишни национал-
ни програми; 4. Пътна карта за 
изпълнение на Стратегията; 
5. Нови механизми за събиране 
на данни; 6. Национална про-
грама за десегрегация в сътруд-
ничество с общините в Репу-
блика България; 7. Национал-
ни стандарти за ранно детско 
развитие; 8. Закон за детето и 
семейството; 9. Мерки за пре-
венция на разделянето на деца-
та от семействата; 10. Нов за-
кон за социалните услуги и под-

законовите актове към него; 
11. Нов подход към жилищна-
та политика, към социалното 
и към семейното подпомагане; 
12. Система за детско право-
съдие, ориентиране към права-
та на децата; 13. Създаване и 
прилагане на адаптирани про-
цедури за участие на деца в ад-
министративни, граждански 
и наказателни производства; 
14. Ратифициране на Трети 
факултативен протокол към 
Конвенцията на ООН за права-
та на детето; 15. Механизъм 
за наблюдение и за оценка и др.

Новият кръвен данък
нищо от това,  което се 

предлага в „Националната 
стратегия за детето 2019-
2030 г.” не е в полза на дете-
то. Децата не могат да се от-
глеждат от държава, която е 
абдикирала във всички об-
ласти и се е доказала като 
некадърен стопанин. Уп-
равляващите не могат да се 
справят със сираците и без-
призорните, с 12-годишни-
те болни от СПин, с мало-
летните проститутки, с аг-
ресивни малки деца прис-
трастени към алкохол и 
наркотици и пр., а са тръг-
нали да се бъркат в тради-
ционните отношения и въз-
питание на децата, които 
растат и се отглеждат в нор-
мални, в здрави български 
семейства. 

новият кръвен данък на 
практика ще нанесе страш-
ни психични травми на тях, 
родителите и близките им за 
цял живот. 

това, което искат да при-
чинят политиците на наро-
да ни, е престъпление. Спо-
ред тях агонията ще про-
дължи 12 години. Явно 
между 2019 и 2030 г. уни-
щожението на българско-
то семейство трябва да ста-
не факт. До тогава ще пеем 
тъжната-претъжна народна 
песен „Яничари ходят, мамо,/ 
от село на село,/ мъжки рожби 
сбират,/ яничари правят…”. 

НОВИТЕ ЕНИЧАрИ

А 
после всичко ще утихне.

За жалост в България са допуснати много неправи-
телствени организации финансирани от чужди държа-
ви, организации и граждани, които не само са влели, 

вливат и ще продължат да вливат пари в дженръд-идеология-
та и унищожаването на християнските ценности и семейство, 
но вече са заели и влиятелни позиции в държавното управле-
ние и институции в различни области на българското общество. 
Пример за това е, че представители на неправителствени орга-
низации са участвали в съставянето на Националната стратегия 
за детето. Да не говорим за подписаните международни догово-
ри за милиарди, които се изливат с цел налагане и прилагане на 
развратната идеология в България.

Това, което се случва в момента, е само началото. Очакват ни 
тъмни времена. Сега усилено се съставят и подписват от пред-
ставителите на отделните държави, включително и от България, 
документи. Скоро те ще започнат да се прилагат в ежедневния 
ни живот. Въпрос на време е. В някои страни вече е започнало. 
Стенанията им обикалят света, но е твърде късно. А когато това 
стигне и до нас, тогава ще разберем истинския им сатанински 
смисъл, защото злото ще влезе в домовете ни и никой няма да 
бъде пощаден. Тогава няма да има и кой да ни защити, защото 
всичко ще е превърнато в закони. А законите, искате или не ис-
кате, трябва да се спазват.



 брой 12, 19 март 2019 г.  брой 12, 19 март 2019 г.Стр. 4 Стр. 5ВЪПРОС На ДЕНЯ ВЪПРОС На ДЕНЯ

от стр. 1

И 
ако се проследят 
всичките, се оказва 
че Казанлък, напри-
мер, се е освободил 

едновременно от „османско 
владичество“, „османско роб-
ство“, „османско иго“, „турско 
иго“, „турско владичество“, 
„турско робство“. Само че в 
своята заукопойна молитва 
отец Петко Мотев каза ясно, 
че Казанлък се е освободил 
от тУРСКо РоБСтВо, което 
миряните приеха с облекче-
ние, че свещенослужителят 
не сложи грях на думата с 
някоя от абстрактните фор-
ми на новоговора.

Но не само в Казанлък, в 
цялата страна имаше случаи, в 
които един и същи вестник, в 
една и съща статия се въвеж-
даха различни понятия. На-
пример след заглавие „Четири 
пъти освобождават Добрич от 
турско робство” в самия текст 
се казва, че „Добрич е освобо-
ден четири пъти от османско 
владичество”.

Абсолютна е кашата с Ос-
вобождението на Пловдив. И 
си представете един чужденец, 
който не познава нашата исто-
рия и който е на посещение в 
Европейската столица на кул-
турата, как чете, че „Пловдив 
чества 141 години от освобож-
дението си” и ще се пита: „А, 
бе от какво все пак се е освобо-
дил този град”? 

не познавам друга стра-
на, в която да има такава 
каша с понятията за едни и 
същи исторически събития! 
Във Франция, например, недей 
си боже,  някой дори да си по-
мисли, че Френската револю-
ция не е „най-демократична-
та”, въпреки че е била пореди-
ца от кланета на елити, тежко 
му и горко! Или пък да се усъм-
ни, че наполеон Бонапарт не 
е „най-великият”, въпреки че 
е причинил много злини на 
Франция! наполеон обаче е 
в Пантеона и никой не подла-
га на съмнение правото му да 
бъде там!

Само  у нас платени русо-
фоби и българомразци отдавна 
водят една мълчелива подкре-
пяна кампания срещу българс-
ката история и национална па-
мет.

Дори и Стефан Стамбо-
лов, който най-малко може да 
бъде упрекнат в русофилство 
в своята уводна статия „Ако 
някой ни попита...” /Публику-
вано в "Нова България", бр. 59 
от 9.01.1877/ ясно и точно каз-
ва: „Стоим ние и чакаме да дой-
де Русия със своите силни вой-
ски, за да ни избави от неснос-
ното робство, а сами нищо не 
предприемаме, за нищо не се 
готвим!“      „Робство бе, бъл-
гаромразци, а не „присъст-
вие” или „съжителство”! 

„Ето как описва англича-
нинът Гладстон  руска вой-

на с Турция:„Каквото и да 
ни говорят за някои други 
глави от руската история, 
с освобождението на мно-
гомилионни поробени наро-
ди от жестокото и унизи-
телно робство Русия оказ-
ва на човечеството една 
от най-блестящите услу-
ги, които може да помни 
историята, услуга, която 
никога няма да изчезне от 
благодарната памет на на-
родите“.

За съдба, по-лоша от 
смъртта 

Роден съм във Велинград. 
За първи път от начално-

то училище ни водиха в Ба-
так някъде към 1960 г., за да 
посетим тогавашното чудо: 
подземната Баташка ВЕЦ. 
Разбира се, посетихме и църк-
вичката ”Света Неделя”. Още 
помня как всички бяхме по-
разени, ужасени от това, кое-
то видяхме и чухме. При нас 
дойдоха не музейни работни-
ци, а наследници на тези, ко-
ито са били избити през 1876 
г. Това бяха техните внуци, 
вече възрастни хора, роде-
ни около 1900-та  година. те 
бяха израснали със споме-
ните за техните дядовци и 
баби, бяха ходили стотици 
пъти на местата, където те 
са били убивани, клани от 
сатрапите на Мехмед ага-
Барутанлията, което Макга-
хан описва така:

„...Изведнъж дръпнахме юз-
дите с възклицание на ужас, 
точно пред нас се издигаше 
грамада от черепи, смесени с 
кости от всички части на чо-
вешкото тяло, скелети почти 
цели, дрехи, човешка коса и из-
гнило месо, заразяваща мириз-
ма се разнасяше наоколо. Всич-
ки скелети бяха облечени само 
с женски ризи, Те всички бяха 
жени и момичета. Преброих 
над сто черепа, без да вклю-

чвам скритите под другите 
кости на страхотната грама-
да. Всички черепи бяха отделе-
ни от скелетите, всички скеле-
ти бяха без глави. Тези жени до 
една са били обезглавени. Про-
цедурата била следната: тур-
ците хващали жената, събли-
ча ли я внимателно по риза, ос-
тавяли на страна ония дрехи, 
които били ценни и всички ук-
рашения и скъпоценности, след 
което много от тях поемали 
грижата да я изнасилят, а пос-
ледният я обезглавявал…“ 

После ни разказаха, че това 
са костите на 200 млади мо-
мичета, отначало пленени и 

специално запазени за съдба 
по-лоша от смъртта...

През август 1877 г. пра-
вославен храм „Св. Пророк 
Илия“ в Казанлък  бил на-
пълно опожарен от турски-
те войски, които преди това 
убили вътре и около храма 
над 200 християни.

Мнимото робство
За огромно съжаление, ка-

шата какво е било през тези 
500 години в най-голяма 
степен произтича от учени-
те-историци! Няма да комен-
тирам идиотщините на едни 
образователни нищоже-
ства, по чието време  бяха по-
ставени в учебниците за 6-ти 
клас понятието „съвместно 
съжителство” и така искаха 
да изкривят, а всъщност да 
изтрият нашата родова па-
мет. И че даже „съжителство-
то" ни с поробилите ни турци 
имало „позитивни страни"? 
Излиза тогава, че Априлско-
то въстание е било срещу по-
зитивни неща и е било голяма 
грешка?!

Няма дори да коментирам 
онази Мартина Балева, която 
заедно с един немски джендър 
написаха „Баташкото клане е 
мит, жертвите му са преуве-
личени, а турското робство е 

мнимо”.
Друго не може да се очаква 

от изследователи, като Балева 
и компания. Остава да кажат, 
че измислица или фотошоп, 
снимката на единствената 
останала свиделка от клане-
то - баба Фота, застанала до 
купчината с кости пред църк-
вата?! 

омерзен съм и от алаба-
листиките на известни наши 
учени-историци в т.ч. и ака-
демици, които казват:

1. това било „период, в кой-
то българите са били подани-
ци на Османската империя", 
нищо повече. Само че ста-

тутът на всички българи по 
онова време е бил „рая"! В Де-
ветата сура на Корана се за-
повядва буквално: „Сража-
вайте се с онези от дарените с 
Писанието, които не вярват в 
Аллах...и не изповядват права-
та вяра - докато не дадат на-
лога (джизя) безусловно и с по-
корство". а Добри Чинтулов 
пише: „Но сълзи кървави про-
лива в робство милий наш на-
род!”

2. а нима понятието ”вла-
дичество” е по-малко унизи-
телно от „робство”, уважае-
ми неграмотници? То произ-
хожда от глагола „владея" и от 
„владение", означаващи съот-
ветно „имам нещо, притежа-
вам" и „притежание на нещо 
с право да се използва и да се 
разполага с него". Какво пред-
ставлява един човек или 
един народ, който е прите-
жание, владение на султана 
и на турците, които са заво-
ювали това свое притежа-
ние с огън и меч, с насилие 
и кръв? Този човек и този на-
род са поробени от турците, 
те са роби. А периодът, преди 
да се освободят, периодът, ко-
гато са поробени от турците 
се нарича, безспорно, турско 
робство. и не е османско, а е 

точно турско. осман е пър-
вият султан на турската им-
перия (1299-1324). Ето защо 
не е логично да казваме „ос-
манско робство". турците и 
Ердоган могат да си се нари-
чат както си искат, но за нас 
тези хора са турци, импери-
ята, която ни е поробител е 
„турска империя" и робство-
то ни е „турско робство"!

3. Когато казват, че не е 
имало „робство”, точно как-
во имат предвид драгите уче-
ни? Робството по времето на 
Спартак, век преди Христа? 
Но става въпрос все пак за 500 
г., в т.ч. и 18-ти и 19-ти век, 

когато светът е друг, понятие-
то „човек” има други измере-
ния след Френската револю-
ция и Декларацията за пра-
вата на човека и граждани-
на от 26 август 1789 г. изумен 
съм, че нашата историогра-
фия не е мръднала с милиме-
тър от времето преди Христа. 
Да не би демокрацията, коя-
то древните гърци са практи-
кували, да има нещо общо с 
това, което сега в света се на-
рича ”демокрация”? 

 «Всички съществуващи 
роби»

Формалните историци 
твърдо заявяват, а русофо-
бите усилено им пригласят в 
общи линии следното: "Бълга-
рите са били рая, хора без пра-
ва, но понеже имали собстве-
ност и плащали данъци, зна-
чи не са били роби". Горе долу 
до това твърдение се свеждат 
всички опити да бъде отрече-
но турското робство в Бълга-
рия.

Към 1840 г. в Турция се вна-
сят всяка година между 16 и 18 
хиляди черни и бели роби от 
Африка, Азия и Европа. През 
1876 г. на турския престол се 
възкачва султан Абдул Хамид 
ІІ (1876 - 1909). Известният ре-
форматор Митхад паша, тогава 

велик везир, написва тържест-
веното му слово за възшестви-
ето на трона. Но султанът собс-
твеноръчно задрасква следния 
пасаж: „Купуването и прода-
жбата на роби е противно 
на предписанията на Све-
щения закон (Шериата), 
затова Ние освобождава-
ме всички роби и евнуси от 
Нашия Дворец и обявяваме, 
че занапред цялата търго-
вия с роби, както купуване-
то, така и продаването е 
официално забранена в На-
шата Империя и ще бъде 
определена дата за посте-
пенното освобождаване 

на всички съществуващи 
роби, като се вземат спе-
циални мерки, за да се поп-
речи на възстановяването 
на робството.“ 

От този цитат ясно личи, 
че дори през 1876 г., след тол-
кова „реформи“ в Османс-
ката империя, робството не 
само съществува, но султанът 
въобще не е склонен да взе-
ме някакви мерки за неговото 
ограничаване и премахване. 
Робство в Турция е имало, 
и то съвсем официално - с 
робските пазари, с такси-
те и данъците, плащани за 
придобиване на роби, със 
заробени хора и прочее 
реквизити на робството по 
пълна програма. Ето един 
откъс от ценоразпис на 
такси за търговия с роби, 
припомнен от Alexander 
Resilovski: "Ако се продава 
роб или робиня, вземат се 
по 4 акчета от продавача 
и 4 от купувача." 

4. Друг основен аргумент 
на българомразците и русо-
фобите е следният: не всич-
ки българи били роби... Да, 
някои българи не са били 
роби, но други са били. Кол-
ко българи е трябвало да бъдат 
заробвани и продавани като 
роби, за да се приеме, че бъ-
лгарите са били под робство? 
Има ли въобще количествен 
критерий за подобни аморални 
„изчисления" и колко мерода-
вен може да е такъв критерий, 
след като е съществувала сама-
та възможност - съвсем зако-
нова възможност, българите да 
бъдат заробвани и търгувани 
като роби?  Защо не се замис-
лят  над един от най-вдъхно-
вяващите текстовете в новата 
Търновска конституция “вся-
кой роб, който влезе в Княжес-
твото, става свободен".

В документи на нотариуса 
Маноли Брашиано от 1381-83 
г. е записано: „на 12 септем-
ври 1381 г. се продава роби-
ня Мария от рода на българи-
те от селището Прилеп… на 8 
юли 1382 г. се продава робиня 

ирина от рода на българите от 
селището Костур… на 4 март 
1383 г. се продава роб Михаил 
от рода на българите от сели-
щето Скопие…”

Защо и най-простият тур-
чин е можел да влиза безна-
казано в дома на българина, 
да яде и пие, да дерибейства, 
да изнасилва, а отгоре на 
това да иска пари за това, че 
си е търкал зъбите? А когато 
му е скимнело, за благодарност 
е можел да заколи като живот-
но, тези които по принуда са го 
посрещали, като „гост“.
 Българският мартиролог

5. Защо след като сме си 

„съжителствали” така ра-
хат с турците през всичките 
тези 500 г. е имало 14 големи 
български въстания и много, 
много кланета като Баташко-
то и Старозагорското са само 
малка чест от тях. 

През 1352 г. - масови кла-
нета е имало в айтос, Ямбол 
и Пловдив. През 1359-1364 -  
масови кланета в Стара За-
гора, Пловдив и Сливен. То-
гава е избито и отвлечено в 
робство цялото население на 
градовете Венец и Сотирград 
и те престават да съществу-

ват. През 1372 г. турците из-
биват и отвличат в робство 
цялото население на Бактун 
и града престава да същест-
вува. на 17 юли 1393 г. Бая-
зид превзема Велико търно-
во и извършва масово клане 
на населението. През 1598 г. 
- клане във Велико търново 
при подавянето на Първото 
търновско въстание, за да 
спасят живота си най-малко 
16 000 българи забягват във 

Влашко.  През 1600 г. Мехмед 
паша изколва българите в Че-
пинската долина отказали да 
се потурчат и останали в се-
лата си, а потурчилите се "за 
кашмер" са накарани да раз-
рушат 218 църкви и 33 мана-
стира в района. на 18 октом-
ври 1688 г. турската войска 
на Софийският бейлербей 
извършва клане над бълга-
рите от град Чипровци и се-
лата Копиловци, Железна и 
Клисура, когато са изклани 
над 1000 мъже и стари жени, 
а селищата са изгорени и 
сринати до основи. В края на 
ноември 1689 г. турските вой-

ски на Халил паша, еничарите 
на Махмуд паша и татарският 
хан Герай изгарят град Крива 
Паланка и извършват кла-
не на българите там и в Ку-
маново при подавянето на 
въстанието на Карпош. При 
повторното завладяване на 
освободените от въстанието 
и австрийските войски за-
падни български земи в По-
моравието, Видинско и Ма-
кедония турците извърш-
ват такива кланета и па-
лежи, които принуждават 
многохилядно българско 

население да избяга в Бана. 
В края на юли и началото на 
август 1737 г. по заповед на 
Али паша Кюпрюлюоглу при 
подавянето на Въстанието на 
архиереите в Софийско и Са-
моковско, от турците са из-
бити над 350 софийски граж-
дани, свещеници, монаси и 
хора от околните села, вклю-
чително митрополита Свети 
Симеон Самоковски, обесен 
в София на 21 август 1737 г. 

зад църквата "Света София”. 
Такава е съдбата на много 
български градове и села. Ка-
занлък например, е нападан 
няколко пъти, Шипка през 
1793 г., тулово през  1785 г., 
Мъглиж през 1785 г.

от  1797 г. до 1806 г. от-
рядите на осман Пазван-
тооглу извършнат кланета 
при завземането на Врачан-
ско, ловчанска, Плевенско, 
Севлиевско и търновско 
при подавяне на бунтовете 
на българите в Ниш, Пирот, 
Белоградчикско и Видинско. 
През октомври 1829 г. тур-
ците извършват кланета над 
българите в Странджа и Са-
кар. Само в едно доносение 
до щаба на руската армия от 
14.Х.1829 г. са посочени из-
бити 400 български първен-
ци в района на границите 
на одрински и Старозагор-
ски пашалъци. над 140 000 
българи от тракия са прого-
нени и бягат в Бесарабия.

на 26 април 1876 г. тур-
ски башибозук воден от то-
сун бей извършва клане и 
опожарява Клисура при по-
давяне на априлското въс-
тание. на 30 април 1876 г. 
редовна турска войска и ба-
шибозук командвани от Ха-
фъз паша извършва клане и 
опожарява Панагюрище при 
подавяне на Априлското въс-
тание. На 1 май 1876 г. редов-

на турска войска, башибозук 
и черкези командвани от Ха-
сан паша извършва клане на 
българите събрани в лагера 
Еледжик при подавяне на Ап-
рилското въстание. над 1000 
мъже, жени, деца и старци 
са избити, единици успяват 
да се спасят в Балкана. На 2 
май 1876 г. турците извърш-
ват клане в Перущица при по-
давяне на Априлското въста-
ние от войските командвани 

от Решид паша. В църквата 
и извън нея са изклани към 
1850 мъже, жени и деца. оце-
лява само 7,5% от населени-
ето на града. от края на ап-
рил до средата на май 1876 
г. при подавяне на април-
ското въстание частите на 
турската териториална от-
брана известни като "баши-
бозук", редовната войска - ни-
зам, свиканите запасни час-
ти - редиф и черкезки отряди 
извършнат кланета, в които 
загиват над 30 000 българи, 
опожаряват 80 и разграбват 
200 селища с над 75 000 бъл-
гарско население. 

на 15 юли 1877 г. е извър-
шено клане и е разграбен ло-
веч от турска редовна армия 
под командването на Рифат 
паша. Избити са над 1500 мир-
ни българи.  на 15 юли 1877 
г. (3-ти стар стил) от турците 
e извършено голямо клане и е 
опожарена до основи нова За-
гора. на 16 юли 1877 г. е из-
клано и опожарено село Дълбо-
ки Старозагорско от черкези от 
турската армия на Сюлейман 
паша. 

най-жестоко е било Ста-
розагорско клане. от 19 до 
21 юли 1877 г. e изклано на-
селението  и опожарен гра-
да Стара Загора от турска-
та редовна армия на Сю-
лейман паша.  Актовете на 
садизъм са ужасяващи. Бре-
менните жени са разпаряни и 
от коремите им са вадени не-
родени деца. Хора са наниз-
вани на шиш и печени като 
човешко чеверме. Българи 
са одрирани живи, а кожите 
им са напълвани със слама 
и са окачвани по дървета-
та. Много са изгорени живи, 
някои първом поляти с газ. 
Други са горени на жертвени-
ци, имало разпънати на кръст 
приковани, пален е огън на 
гърдите и т.н. Млади жени са 
карани голи да играят кърва-
во хоро, където са озлочестя-
вани и после изклани. В църк-
вата „Св. Троица" са изклани 
2500 души, много тела на из-
битите остават прави, защо-
то няма къде да падат трупо-
вете. изклани са и укрилите 
се в храмовете „Св. Богороди-
ца" и „Св. Николай", които са 
обстрелвани с артилерия и 
запалени. избити са меж-
ду 14 000 и 15 000 българи, 
още към 1200 други умират 
глад и преживяните ужаси. 
В Турция са отвлечени към 10 
000 млади момчета, момиче-
та и жени, малко от които се 
връщат. Околните села имат 
същата съдба. това е може 
би най-голямото докумен-
тирано клане в българската 
история. Градът е напълно 
изпепелен и след освобож-
дението е изцяло изграден 
наново. Безброй ни са при-
мерите на кланета из всич-
ки български градове. 

на стр. 6

ОСВОБОЖДЕНИЕ … ОТ КАКВО?

Черепи на изклани българи пред църквата в Батак. Снимка от 1876 г. на една от малкото оцелели свидетелки – баба Фота.

Връх “Шипка”, 26 август 1934г.,: 100 хиляди българи на поклонение при откриването на Паметника 
на Свободата. Между тях са и 80 опълченци, участници във величавата Шипченска епопея. 
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от стр. 3

П
рез 1877-1878 г. през 
Руско-турската ос-
вободителна война 
турците извършват 

погроми и кланета и в Зла-
тарица, Елена, Котел, в но-
возагорско, Стремската (Кар-
ловската) долина, Панагюри-
ще (погромът е дело на редов-
на турска войска), Самоков, 
Белово, Брезник (тогава Ка-
раагач), Чепеларе, Златоград, 
Симеоновград (тогава тър-
ново Сиймен), Свиленград 
(тогава Мустафа паша), лю-
бимец, Харманли и по-на-
вътре в одринска тракия, в 
Македония и на много други 
места. В Пловдив само в края 
на август са екзекутирани 116 
българи. Стотици българи са 
убити и в Сопот, в селата в Пир-
допско, Казанлък, София (тук 
руснаците заварват 16 бесил-

ки, на които са извършвани ек-
зекуции до последния момент), 
айтос, Карнобат, одрин, Па-
зарджик, асеновград (тогава 
Станимака), Чирпан, Варна, 
Фере, Димотика, в други тра-
кийски градове и т.н. В Сли-
вен и околностите му за някол-
ко месеца дo началото на 1878 г. 
турските власти убили, изпра-
тили на заточение и интерни-
рали около 1000 души бълга-
ри. турската власт извършва 
жестокости и големи насилия 
в селата Красново, аджари 
Розовец (тогава Рахманли) и 
Меричлери. Разоренията са 
огромни. избити и безследно 
изчезнало мирно население е 
общо около 180 000 българи.

най-тежки удари били 
нанесени върху българската 
народност. огромен брой бъ-
лгари били унищожени фи-
зически – избити по време на 
завоеванието и при многото 
въстания след това. особено 
много пострадало българско-
то мъжко население.

Владичество, а!!!
Кое робство имат предвид 

нашите историци - онова на 
Спартак - 1 век преди Хрис-
та? нима не е имало робство 
в древна Гърция? там роби са 
ставали дори бедни гражд-
сани, които не са могли да си 
плащат дълговете. Но робите 
са имали право на частна соб-
ственост и затова, когато го-
ворим за „роб“ в древна Гър-
ция, фактически говорим за 
така наречените μ- dmos, ко-
ето означва човек на семейс-
твото. Робите имали право да 
участват и в религиозни ри-
туали (дори храмът на атина 
при Епидавър е притежаван 
от роби). Убийството на роб е 
било наказвано както това на 
един гражданин (π). Същест-

вуват данни за роби, които се 
развиват и стават философи. 
например Федон - ученик на 
Сократ, Менип (пише 13 кни-
ги), както и Бион от Бористе-
нос - циник, който получава 
наследството на господаря 
си след съдебен спор със сина 
му. През епохата на Демостен - 
ораторът, Пасион - робът е бил 
3-ти най-богат между роби и 
граждани. 

В Спарта също илотите са 
имали права. Когато Клеомен 
решава, че който роб даде 5 
мини с бронз може да бъде 
свободен, се явяват 6000 ило-
ти, които плащат огрoмната 
сума от 500 таланта и се ос-
вобождават. това доказва, че 
трудът на робите е бил запла-
щан.

Дали робството е 
отмряло? 

Повечето хора биха ис-
кали да мислят така. някои 
си представят натоварени-
те с роби кораби от минали-
те векове - това били скърца-
щи дървени съдове с трюмо-
ве, претъпкани с уплашени 
хора, които били държани в 
почти невъобразима мизе-
рия. Разбира се, подобни кора-
би не плават повече по море и 
съвременните международ-
ни споразумения обявяват 
този вид робство за незакон-
но. Но въпреки това робството 
съвсем не е изчезнало. Предста-
вителите на организацията за 
човешките права „Антислей-
въри Интернешънъл“ изчис-
ляват, че 200 милиона души 
все още живеят под някаква 
форма на робство. те работят 
в условия, които може веро-
ятно да са по-лоши от обстоя-
телствата на робите през ми-
налите векове. Всъщност ня-
кои изследователи стигат до 

заключението, че „днес хора-
та, които живеят в робство, 
са повече, отколкото когато и 
да било преди“. 

Да припомняме ли за 
робството в „най-демокра-
тичната” държава СаЩ, ко-
ето беше отменено чак през 
1862 г. (т.е. близо век след 
създаване на САЩ). Да при-
помняме ли, че първият пре-
зидент на САЩ Джордж Ва-
шингтон е бил робовладелец, 
което не пречи столицата да е 

наречена на негово име.
А нима заради някакво си 

„владичество“ или „съжител-
ство“, апостолите на нашето 
освобождение, левски и Бо-
тев, са си сложили главата 
на дръвника?!  Заради едно-
то „владичество“ ли се биха на 
живот и смърт опълченците 
на Шипка?! Никой досега не е 
направил анализ, какво би ста-
нало ако ги нямаше тези 500 г. 
в нашата история? През Средо-
новековието България е била 

една от най-развитите държа-
ви в Европа със стопанство, 
строителство, култура, азбука 
и писменост, армия и т.н. След 
падане под турско робство през 
1396 г. България изостава без-
надеждно от европейската 
цивилизация, от икономиче-
ските, технологични и курл-
турни постижения. а това е 
периодът на великите откри-
тия на революциите. Държа-
вите имат вече парна маши-
на, влакове и кораби, а ние - 
волски каруци! 

500 години над България 
е бил паднал тежък похлупак, 
който ни задушаваше! това е 
робството - гнет, унищоже-
ние, подтисничество!

Имам право да говоря за 
това, защото знаем как не с годи-

ни, а с месеци, с дни и часове се е 
развивала България след 1878 г.: 
театри, училища, университет, 
банки, фабрики. През 1900 г. е 
построена първата ВЕЦ в Панча-
рево. Върхът е мобилизацията 
на над 600 хил. армия по време 
на Балканската война през 1912 
г., в която побеждаваме предиш-
ния си поробител Турция край 
Одрин. И това са само 34 г. след 
Освобождението, което за исто-
рията е миг като се има предвид, 
че на практика до Съединението 
през 1908 г., България все още не 
е пълноценна държава! Българ-
ският народ бе лишен от соци-
алните слоеве, които са водачи 
на всеки народ в онези времена: 
аристокрация, буржоазия, духо-
венство. Българският народ по-
падна не в "хладилника, а напра-
во в "мразилника" на турската 
империя. При освобождени-
ето през 1878 г. ние българите 
бяхме само два милиона. оказ-
ва се, че най-страшната после-
дица за българите от турското 
робство това е демографска-
та катастрофа. При нормално 
развитие на етноса ни в грани-
ците на исконните български 
територии, днес щяхме да сме 
около 30-40 милиона и щяхме 
да разговаряме с другите наро-
ди по друг начин. това трябва 
да се знае и помни! 

Н
е, понятието ”роб-
ство” не звучи уни-
зително! То пра-
ви велики наши-

те герои - революционери и 
многогодишните ни борби и 
жертви! То извисиява и под-
вига на нашата освободител-
ка Русия!

И вечни ще останат думите 
на патрирха на българската ли-
тература иван Вазов: ”Обичах 
те, когато бе робиня и влачеше 
позорния хомот!"

от стр. 1

Да припомня, че Георги 
Марков /1929 -1978/ е по-
пулярен писател, творил 
в България от 1957-1969 

г., след което отива в англия, 
където по-късно започва рабо-
та в Би Би Си и същевремен-
но сътрудничи със свои есета и 
репортажи на радиостанции-
те „Дойче веле” и „Свободна Евро-
па”. Когато умира през септем-
ври 1979 г. английските власти 
подемат мощна антибългар-
ска кампания с обвинението, 
че Марков е убит от Държавна 
сигурност по нареждане на то-
гавашния ръководител на дър-
жавата, тодор Живков. Тезата е 
абсурдна от където и да я погле-
днеш, но да не забравяме, че това 
са годините на Студената война, 
когато всяка мярка за приличие 
и достоверност, особено в пропа-
гандата на Запад, се възприемаше 

като слабост, а медиите под кон-
трол бяха бухалката за всяка гла-
ва, която се опита да се замисли 
над фактите. 

Георги Марков
В най-груб смисъл – целта 

оправдаваше средствата; тезите 
бяха абсурдни, злостта безгра-
нична, а жироскопът на разу-
ма беше умишлено повреден, 
както е и днес. обвинението не 
бе доказано, но безогледната 
пропаганда успя да наложи лъ-
жата в световното обществено 
мнение. След 1989 г. антикому-
нистическите сили в България 
поеха пропагандната кампа-
ния, която, уви, продължава и 
до наши дни. В нея те обръщат 
особено голямо внимание на ре-
портажите, писани от Георги 
Марков и събрани след смъртта 
му в книга, озаглавена „Задочни 
репортажи от България”.

Българският период на 
писателя

През миналата година изда-
дох книгата си „Случаят „Геор-
ги Марков”, в която, въз основа 
на задълбочени изследвания и 
изучаване на неговото твор-
чество, се опитах да разкрия 
истината за неговата смърт, 
както и истината, че България 
няма нищо общо с нея. И по-

неже, покрай написването на 
книгата, препрочетох подроб-
но всичко написано от него, ко-
гато чух новината от МОН, се 
попитах: кои от неговите худо-
жествени  произведения ще бъ-
дат включат в тези учебници?

и си казах: Може би пър-
вата му книга „Цезиева” 
нощ”? Едва ли. В двете нове-
ли на тази книга Държавна 
сигурност разкрива и неу-
трализира опити на „врагът 
от чужбина” да нанесе вреди 
на българската социалисти-
ческа  икономика.

или научно-фантастич-
ния роман „Победителите на 
Аякс”?. В него пък група космо-
навти от Земята, на която е ус-
тановен хармоничен социа-
лен ред, проникват и изучават 
далечната планета.

Или новелата „Последният 
патент”? В нея писателят пра-
ви убийствена характеристи-

ка за морала на бившите хора 
– фабриканти и спекуланти. 
Значи не става.

А може би новелата „Анке-
та”? Тук главният герой, след 
като трябва да избере между 
истината и лъжата, въстава 
срещу колективната безот-
говорност и престъпност / по 
нея е заснет филм през 1963 г./

Или очерка „Записки на ин-
женера”? - публикуван в книгата 
му „Между нощта и деня”, в кой-
то Марков  възхвалява трудова-
та обстановка във фабриката, 
в която е работил няколко го-
дини и изразява гордост, че 
малката фабрика под ръковод-
ството на директорката /”кому-
нист, политемигрант и полит-
затворник”/ и на партийния се-
кретар „увеличава за дванадесет 
години производството си три-
десет и шест пъти”. Не, няма да 
е и тази негова книга.

на стр. 8

Н
а 11 март и аз по-
претупах несвърш-
ващите си задачи и 
срокове, и в 21 часа 

застанах пред телевизора. те-
мата за мястото, ролята, жи-
вота и смъртта, както и твор-
чеството на писателя Георги 
Марков, са шествали твър-
де много през годините на 
страниците на „Зора“ и „Нова 
Зора“, където непримиримо 
сме се борили с прозрачните 
фалшификации и манипула-
ции на тема „българския чадър“, 
така че нямах особени съмне-
ния в каква посока ще бъде из-
ползвана, като повод неговата 
90 годишнина. Така или иначе 
устисках, не загасих телевизо-
ра, както е бивало друг път.

 В интерес на истината 
бях леко изненадан, че този 
път участниците в дискуси-
ята проф. ивайло Знепол-
ски, проф. инна Пелева и 
доц. Пламен Дойнов, както 
и крайно предпоставеният 
тони николов, не си позво-
лиха, както е ставало в това 
предаване, грубо да полити-

зират тези 60 минути отре-
дени за „дискусия“. Поставям 
думата в кавички, защото ка-
квато е практиката на „Исто-
рия. BG“, дискусия и този път 
нямаше. По простата причина, 
че поканените за участие са все 
хора правилни и поради това 
сблъсък на мнения не може 
да има. Пък и какво да си гово-
рим, не се и полагат! 

и този път всички едино-
същно гледаха в една посока, 
говореха в едни и същи оце-
нъчни категории и извън оп-
ита на режисьора асен Шо-
пов да обобщи, че „всичко е 
много по-сложно и поради това 
са невъзможни, нито покаяни-
ето, нито прошката“, „диску-
сията“ приличаше досущ на 
събрание от онази действи-
телност, която участниците 
се надпреварваха да клеймят, 
иронизират и чернят. 

Темата разбира се бе спо-
миналият се социализъм, с тази 
разлика, че за мъртвия и една 
добра дума в „история. BG“ 
не се полага. неизменната ге-
нерална линия на водещия е 

публично известна или както 
би се изразил Георги Марков, 
тя е успоредна на генерална-
та линия на „нарежданията 
на чуждото министерство“. 
Но кой ли ти разбира от драма-
тургия на живота! 

Режисьорът асен Шопов, 
изглежда бе разгадал отреде-
ната му роля да изобразява 
случайно оцелелият от кому-
нистическите репресии инте-
лектуалец и почти не взе учас-
тие в „спектакъла“. И, макар че, 
както вече споменах, и останали-
те участници да пазеха извест-
но приличие - не се прекъсва-

ха да доказват, че Георги Ма-
кров е дисидент, че е антико-
мунист и че е убит от ДС, за да 
бъде смъртта му „специален по-
дарък за рождения ден на Тодор 
Живков“, те за удоволствие на 
„недоучката“, някак си удоб-
но забравиха за какво са се съ-
брали. и не направиха, нито 
анализ на творчеството на пи-
сателя, през т.нар български, 
нито през „лондонският“ му 
период. интересуваха ги само 
„Задочните репортажи за Бъл-
гария“, които сега вече по насто-
яване на Димитър Славов, бяха 
представени с уточнението, че са 
от „Задочна България“. И с това  
може би, се изчерпи приноса на 
въпросното издание на „Исто-
рия. BG“ от 11 март тази година.

Впрочем, не се мина без упо-
добяването на „Задочни репор-
тажи за Задочна България“, на 
„Записки по българските въста-
ния“, щото нали „неизброими са 
жертвите на социализма“ и как 
турския ярем да не го сравниш 
с болшевишкия?! 

Малко е да се каже, че са ко-
щунствени твърденията, с ко-
ито „Репортажите“ на Георги 
Марков се обявят за „безспор-
но най-яркото българско лите-
ратурно произведение от вто-
рата половина на 20 век“. По-
добни оценки показват не само 
ниския таван на информира-
ност, но издават и пълната ин-
валидност на един убог естети-
чески критерий. те обаче са и 
недвусмисленото доказател-
ството за разсъблечената до 
голо политическа предпос-
тавеност на налаганата, глав-

но чрез телевизионния екран 
оценка. 

на това място Георги ан-
гелов изрази съжаление, че 
„репортажите“ все още не се 
изучавали в българското учи-
лище, но след това предава-
не, не само несъгласните във 
фейсбук страницата на пре-
даването щели да си попра-
вят мнението за тях, но и в 
учебната програма вече щяло 
да ги има. Вярно, не каза на 
мястото на Ботев, на любен 
Каравелов, на Вазов или на 
Св. Софроний Врачански, 
но то се подразбира. Видът 
му издаваше такава увереност, 
за смисъла на епохалната бит-
ка, която води, че не оставяше 
и съмнения за пълната му об-
себеност от мисията, с която са 
го натоварили. 

и се чух да казвам: „Та-
къв умора няма!“. а ехото на 
известния рефрен - „ Ний че 
станем милиони!“ се блъскаше 
в стените около мен, пред очите 
ми тъмнееше, аз стисках зъби и 
бавно осъзнавах, че тази отров-
на злъч от екрана мен не може-
ше да убие. И може би защото 
съм грешен, и много пъти съм 
се улавял, че нямам сърце да 
следвам думите, на Всеопроща-
ващия и Всеблагия Господ наш 
– и този път не казах: „Прости 
им, Господи, те не знаят как-
во вършат“. останалото, как-
то би казал Шекспир, е мъл-
чание!

и писа ръката ми, а на 
сърцето ми олекна.

Другото предоставям на 
проф. Бончо асенов

ОСВОБОЖДЕНИЕ … ОТ КАКВО?

прИпИСКА Към „мИСИяТА“ НА „ИСТОрИя БГ“
Плоча в църквата „Св.

пророк Илия” в Казанлък

България, масово изнасилване и гавра 
с християнско светилище

Минчо МинЧЕВ

няма да бъде пресилено ако кажа, че 
за огромна част от просветената те-
левизионна аудитория, предаването 
на Бнт „история. BG“ отдавна се гле-

да повече с омерзение, отколкото с интерес по 
темата. Ръководството на обществената теле-
визия не може да не се интересува от това, но 
съвсем разбираемо е, че политическия вектор е 
ясно определен, задачата е категорично недву-
смислена, а отклонения, колкото за пред очи, 
са допустими главно по отношение на недотам 
решителни и ерудирани участници.

няма смисъл да казвам, че главният драз-

нител, човекът, който се изживява едва ли не 
като демиург на историческата наука и зна-
чи като незаменим водещ, е „недоучката“ Ге-
орги ангелов. Съзнавам, че изразът не звучи 
ласкателно, но може би поради контрапродук-
тивността на антиисторичния стил и метод на 
водещия, мастити и уважавани авторитети на 
историческата наука, го именуват така. После 
извръщат глави или снисходително обобщават: 
„Не си струва заради Илия да намразваме и Све-
ти Илия!“. С което дават да се разбере, че за Ге-
орги Ангелов, отдавна няма място на тяхната 
маса и темата е затворена. 

ВСуЕ, НАпрАзНО СЕ мОрИТЕ!
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от стр. 7

А
, може би, романът му 
„Мъже”, с който става 
член на Съюза на бъл-
гарските писатели? В 

него авторът разказва как три-
ма млади хора, току що излез-
ли от казармата, успешно се 
вграждат в трудовото всеки-
дневие на българския народ, 
водени от примера на Капи-
тана - партийния секретар в 
завода, един истински кому-
нист. навремето бе четен с 
голям интерес. По романа е 
заснет и филм през 1966 г.

Или „Празното простран-
ство”, новелата, в която Мар-
ков противопоставя младия 
конструктор, богат на идеи, 
живеещ пълноценен живот, 

на изчерпания в творческо 
и духовно отношение негов 
ръководител в научния ин-
ститут. и това не. Днес и на-
учни институти няма, пък 
и конструкторите са все по-
малко.

а защо пък да не се изу-
чава чудесната новела „Са-
наториумът на д-р Господов”, 
в която петима туберкулоз-
но тежко болни лекуващи се 
през лятото на 1944 г. в час-
тен санаториум в планината 
се прекланят пред ранената 
от жандармеристите парти-
занка, която, за разлика от 
тях, „знае за какво е живяла и 
за какво се е пожертвала”. По 
новелата Георги Марков на-
писва пиесата „Да се провреш 
под дъгата”, която се играе то-
гава в три театри.

Да споменем новелата 
„Портретът на моя двойник”- 
един увлекателен разказ за 
вълненията на играчите на 
покер, но и за перипетиите 
на главния герой, който като 
журналист е трябвало да пра-
ви компромиси в името на 
кариерата си и да пише лъж-
ливи репортажи.

или новелата „Асансьор-
ът”  - разказ за това как един 
спрял асансьор може да про-
мени съдбата на двама млади 
хора, да им даде възможност 
да преоткрият себе си, да из-
питат желание за промяна, 
но също и разказ за примире-
нието, за отказа от любовта 
пред сигурността на битието. 
По нея Марков пише и пиеса.

Продължих да се питам:
Защо ли пък да не се изу-

чава новелата „Голямото под-
земно бучене”, в която Марков 
възхвалява инженерно-ра-
ботническия труд. Там глав-
ният инженер и обикновените 
миньори от една мина, въпре-
ки безотговорните действия на 
директора, я спасяват от на-
хлулата в нея подземна река.

Разбира се, самият аз бих 
дал предпочитание на чудес-
ната новела „Жените на Вар-
шава”, в която чрез съдбата на 
младия геолог и на овчаря  
Марков ни довежда до разми-
съл за смисъла на живота, за 
това дали животът ни е про-
текъл както трябва и дали 
сме вкусили от най-сладкото 
нещо в житието на хората – 
любовта.

Ами десетките разкази, в 
които писателят Георги Мар-
ков търси преди всичко чо-
вешкото в своите герои, тях-
ната противоречива вътреш-
на същност, жаждата на все-
ки за по-щастлив живот, 
положителната промяна, ко-
ято настъпва в младия човек 
под влияние на колектива и 

ръководителя-комунист. те 
са изпълнени с оптимизъм, с 
вяра в доброто у хората. 

Няма да се спирам на де-
ветте пиеси на Георги Мар-
ков, очевидно те не може да 
се изучават в училището. но 
ще спомена „Калай”, в която 
младият човек, започнал ра-
бота в ремонтна бригада, се 
противопоставя на кражби-
те извършвани от бригади-
ра/баща му/ и други работни-
ци. или на ”Госпожата на гос-
подин търговецът на сирене”, 
в която Марков се надсмива 
над чуждо-поклонничество-
то. Разбира се и „Атентат”, 
в която са дадени вълненията 
на двамата млади атентатори-
комунисти, докато чакат пред 
дома му фашисткия генерал, 
за да го убият, и които също са 
убити. Или на комедията „Аз 
бях той”, в която Марков се 
надсмива над връзкарството, 
и която е трябвало да се играе в 
Сатиричния театър, но е спряна 
поради невъзвращенството му. 
Ами пиесата му „Комунисти”, 
посветена на 25-годишнина-
та от деветосептемврийска-
та революция, в която проти-
вопоставя четирима антифа-
шисти на разпитващия ги 
техен палач и в която, според 
рекламната листовка на театър 
„Сълза и смях”, където е тряб-
вало да се играе пиесата, е по-
казано циничното полицей-
ско хладнокръвие и жертво-
готовността, силата и вярата 
в победата на комунистически-
те идеи. Пиесата не е играна, 
тъй като се разбира, че Марков 
няма да се върне в България.

И да приключим с твор-
чеството на Марков от този 
период с неиздадения му ро-
ман „Великият покрив”. В 
него той разказва за авария, 
станала при строежа на 
ДМЗ ”Ленин” край Перник, 
когато покривът на строя-
щия се прокатен цех пада  и 

няколко души загиват или 
са ранени. Той използва тази 
авария, за да направи харак-
теристика на това време – с 
всичките слабости и недос-
татъци, но и с творческото си 
начало, със стремежа на хора-
та да градят един нов свят и 
с вярата, че нищо не може 
да ги спре – дори и падането 
на покрива, който те отново 
издигат.

Всички тези негови твор-
би от „българския му период”, 
обаче, няма да се преподават 
в училищата, защото те не 
импонират на антикомунис-
тическите възгледи и настро-
ения на тези, които предла-
гат и настояват творчество-
то на Марков да се изучава в 
училищата. Техните погледи 

са насочени към творчеството 
му от 

„лондонския период” 
и конкретно към неговите 

„Задочни репортажи”. 
Аз бих насочил първо внима-

нието им към някои от стоти-
ците му есета, които той чете 
по Би Би Си и радио”Дойче 
веле”, в които личи широката 
култура на Георги Марков и 
където той се проявява като 
един вещ ерудит в областта 
на литературата и на киното, 
който умее да прави задълбо-
чени анализи в тази област. 
Друга голяма част от есетата 
са философски разсъждения 
на Марков по проблеми на чо-
вешката същност, за природа-
та и битието, по общозначими 
проблеми, вълнуващи човека. 
С удоволствие бих видял в учеб-
ника неговото есе „Новогодиш-
ни фантазии”, написано във 
връзка с предстоящата 1974 г. 
В него той си пожелава проме-

ни и в двете системи в името 
на „принципа на разума“. Про-
мени, които ще доведат да на-
лагане на „толерантността“ 
в отношенията между хора-
та. В името на мира ще бъде 
спряна военната надпревара 
и ликвидирани мизерията и 
бедността, казармите и воен-
ните полигони ще се превър-
нат в спортни комплекси и 
футболни игрища. Промени, 
при които милиардите левове 
ще се харчат не за бомби и ра-
кети, а за училища, болници, 
научни институти, за преодо-
ляване на енергийната криза. 
Ще бъде съборена Берлинската 
стена и възстановено нормал-
ното и естествено право на дви-
жение на човека навред. Ще 
изчезнат политическите партии 

и организации. И 
това може да ста-
не, ако „светът е 
осъмнал прероден 
върху стария и 
най-чудесен закон 
„от всекиго спо-
ред способности-
те, всекиму според 
потребностите“, 
християнски или 
комунистиче-
ски закон, както 
щете го нарече-
те. Закон, който 
изключва насил-
ствената органи-
зация, който из-
ключва експлоа-
тацията под вся-
каква форма и 
прави немислимо 
съществуването 
на жестоките ка-
питалистически 
тръстове – дър-

жавни на изток или частни 
на Запад“.  

А защо пък не - да се вмъ-
кне прословутото му писмо до 
Димитър Бочев от февруари 
1977 г., в което той прави уни-
щожителна критика на све-
та, в който живее и система-
та, на която служи и не вижда 
никаква разлика в „свободата 
на словото” между двете сис-
теми. Или пък последната му 
книга /написана в съавторство 
с Дейвид Филипс/ – „Досто-
почтеното шимпанзе“, която 
е публикувана след неговата 
смърт и представлява изоб-
личителна сатира на британ-
ската политическа система, 
на нейния висш ешелон, на 
безпринципната коалиция в 
името на личния интерес. 

Но не, нашите антикомуни-
сти си искат „Задочни репор-
тажи за България” да влязат 
в учебниците. Задочните ре-
портажи, които той е писал, 
докато е работел в Би Би Си, 
и които са четени по най-ак-

тивното през този период  
антисоциалистическо  радио 
”Свободна Европа”. Нямам на-
мерение да правя обширен  
обзор на 137-те репортажа, 
изчетени по радиото. Възхва-
лявани и отричани, някои ги 
определят като хроника и ле-
топис на обществено-поли-
тическата, социална и кул-
турна обстановка в България 
през първите 25 години от со-
циалистическото й развитие, 
други ги наричат публицистич-
ни записки и автобиографич-
ни размисли, трети твърдят, 
че са нескопосани поръчко-
ви есета, четвърти, че това 
не е литература, а пропаган-
да. ивайла Вълкова, една от 
изтъкнатите български журна-
листки в годините на социали-

зма, ги намира за банални со-
фийски клюки, които се знаят 
от всички в България, но никой 
не пише за тях. Петър Ували-
ев, признат и сега, след него-
вата смърт, за най-изтъкна-
тия български естет и лите-
ратурен критик в края на ми-
налия век, казва, че „Задочни 
репортажи“ са „голо, тенден-
циозно занаятчийство“, те са 
„аргатско нещо“, „чирашка ра-
бота“, „така не се пише”, “това 
е една вредна книга за България 
и за нас, българите“.  

Акция „под чужд флаг“
„Задочни репортажи за 

България” са силно полити-
зирани и изпълнени с остра 
критика към социалистиче-
ския обществен строй. на-
писани в условията на Сту-
дената война, те имат поръ-
чков характер и Георги Мар-
ков е трябвало да се съобрази 
с нивото, стила, езика и най-
вече с антикомунистическа-
та същност на примитив-
ните предавания на радио 
”Свободна Европа”. И каквато 
и тема да подхване – за култу-
ра, за литература, за писате-
ли, за студенти, за положени-
ето на работниците и селяни-
те, за социалната обстановка, 
за здравеопазването, за заво-
дите – непременно е трябва-
ло да вмъкне едно охулване 
на системата, на партията, на 
партийната номенклатура, 
на Държавна сигурност, на 
Съветския съюз, на писате-
ли и дейци на културата. Това 
се е искало от радиото и поне-
же е много талантлив, Мар-
ков го прави на сравнител-
но добро ниво, надскачайки 
елементарните на пещерно 
ниво предавания на остана-
лите служители в радиото. 
Марков показва умение да ин-
терпретира фактите в желана 
от него насока, да ги изпълва 
със сарказъм, да споделя ис-
тории, които са гротескни до 

абсурдни, да хиперболизира 
отделни явления, слабости и 
недостатъци на тогавашна-
та система, но и да ги изопа-
чава и очевидно съчинява. 
и тук му е мястото да кажем, 
че Георги Марков е бил при-
нуден да пише по този начин 
в това радио, защото изли-
за зад граница със задача от 
българското разузнаване да 
проникне в „Свободна Евро-
па”, която, след завръщането 
му в България, да разобличи  
за антисоциалистическата й 
дейност. И той успява да по-
стигне тази цел, защото в края 
на 1978 г. е трябвало вече да 
започне работа в българска-
та секция на радиото. Това, 
обаче, не му се позволява и не 
се допуска от западните спе-
циални служби и той нами-
ра смъртта си. За която пък 
те прехвърлят вината върху 
България. Измисляйки „бъл-
гарския чадър”, с който уж бил 
прострелян в центъра на Лон-
дон. Това на съответния език 
на специалните служби се на-
рича „акция под чужд флаг“.

и все пак, няма да се раз-
тревожа много, ако негови-
те репортажи влязат в учеб-
ниците. Защото тези млади 
хора, които могат да мислят, 
ще направят сами своето 
сравнение на това, което е 
писал за тогавашна социа-
листическа България, със се-
гашната капиталистическа 

действителност в нея. И пред-
лагам непременно да се вмъкне 
в учебника неговия увод от „За-
дочни репортажи за България”, 
в който той казва:

„България е ...суверенна ре-
публика без никакъв суверени-
тет, народна демокрация, без 
никаква демокрация, безличен 
живот, скован от тежка поли-
цейщина, безлично покорство, 
пропито от древната мъд-
рост „Срещу ръжен не се рита“, 
безлична литература и осака-
тено изкуство“...

„Ако западният гражда-
ни се стреми да спечели колко-
то може повече, нашият гла-
вен инстинкт е да не загубим и 
това, което ни е останало“...

„Днес ние, българите, сме бо-
гатият пример за съществуване 
под похлупак, който не можем 
да повдигнем, и вече не вярваме, 
че някой друг може... Животът 
под похлупака няма хоризон-
тално измерение. Всичко е разпо-
ложено по вертикална стълба с 
две посоки – нагоре и надолу. По 
тази стълба се разиграва безспи-
рен карнавал на властта на чо-
века над човека, върви манифес-
тация от катерене, бутане, уд-
ряне и блъскане, на стремглаво 
изкачване и на насилствено сли-
зане. По тази стълба се плетат 
заговори, водят се сражения, 
прегрупират се сили, разпалват 
се амбиции и първични инстинк-
ти и се гаси всеки пламък на бла-
городство и достойнство. И не-

спирният лозунг, който мили-
они високоговорители крещят, 
е, че всеки се бори за щастието 
на другите. Всички думи, про-
изнесени под похлупака, непрес-
танно менят съдържанието си. 
Ние имаме държавници, които 
нямат държава, личности, кои-
то нямат лица, политици, кои-
то нямат политика, магазини, 
в които не се продава нищо, пи-
сатели, които не пишат, избо-
ри, в които няма избор, съд, кой-
то сам е осъден, кражби, които 
се наричат привилегии и приви-
легии, които се наричат кражби, 
мачове, за които резултатът 
се знае, преди да са започнали и 
престъпления, които са разкри-
ти, преди да са извършени...“...

 „Ние сме видели как зад 
красивите лозунги на револю-
цията вървят гладни за власт 
големи и малки акули, видели 
сме как първата линия на иде-
алистите неизбежно се подме-
ня от банда безогледни власто-
любци, алчни диктатори, аг-
енти на чужда държава, кои-
то, веднъж докопали властта, 
създават най-потисническа-
та полицейска държава и връ-
щат духовното развитие на 
народа си поне с няколко века 
назад. Видели сме как изчезват 
личностите, как се унищожава 
човешката индивидуалност, 
как се корумпира духовен жи-
вот на цял народ, за да се све-
де до безропотно стадо...Виде-
ли сме, че единствената цел в 

живота на тези другари е да 
държат със зъби и нокти влас-
тта, единствените им инте-
реси са тези на собственото 
им грандоманско съществува-
ние, единственото щастие, за 
което се борят, е тяхното соб-
ствено щастие и единствена-
та служба, която имат, е да 
служат на чуждата държава – 
собственик на похлупака. Те си 
спомнят, че са българи, или пък 
забравят, че са българи спо-
ред текущите нареждания на 
чуждото външно министер-
ство, което ги е назначило“.

За кое време е казал на-
сила думи Георги Марков? За 
преди 40 години или за днеш-
ното време?!

опитите на апологети-
те на „Задочни репортажи 

от България”  да я сравнят 
със „История славянобългар-
ска” и „Под игото”, със „Запис-
ки по българските въстания” 
и „Строители на съвременна 
България”, с „Българският Ве-
ликден или страстите българ-
ски” и да твърдят, че тя е „без-
спорно най-яркото българско 
литературно произведение от 
втората половина на ХХ век”  
са кощунствени. тя и истори-
ята си каза думата. а и бъл-
гарският народ. Поровете се 
в интернет и вижте класаци-
ите за най-популярните, най-
четените, най-великите бъл-
гарски книги. „Задочни репор-
тажи„ на Георги Марков не е 
сред тях. това е най-обектив-
ната оценка на народа ни за 
тази книга.

Петко ПЕтКоВ

„Познавам двама глупави им-
ператори – Ян Собиески и себе 
си - те помогнаха на Австрия, 
без да видят благодарността 
й“, казал руският император 
николай Първи (1825-1855), 
когато към западната коали-
ция срещу Русия се присъеди-
нила и австроунгария, на ко-
ято той помогнал през 1848 г. 
да потуши унгарското въста-
ние. ако император алексан-
дър Втори, наречен Цар осво-
бодител, знаеше, че 141 годи-
ни след Руско-турската вой-
на от 1877-1878 г., в свободна 
България ще се вихрят „изсле-
дователи“, като иво инджев, 
които ще нарекат тази война 
„поробителна“, нямаше да си 
мръдне и малкия пръст да спа-
сява братята славяни на юг от 
Дунава. Следователно, нямаше 
да има храна и за втората мра-
кобесна творба на Инджев, оза-
главена: „Митът Сан Стефа-
но“. Ерго, нямаше да ги има и 
паметниците на загиналите за 
България руски войници и бъл-
гарски опълченци при Стара За-
гора, на Шипка, при Шейново и 
къде ли още не. Историята, оба-
че, не търпи условно наклоне-

ние: случило се е това, което е 
трябвало и е било възможно 
при дадените политически и 
исторически обстоятелства. 
Стока се продава там, където 

се харчи. така е и със свобода-
та. ако един народ не иска да 
бъде свободен, никой не може 
да го освободи насила.

За съжаление на днешните 
закъснели „митоубийци“, 

България се върна на по-
литическата сцена не благо-
дарение на нато, СаЩ, Ве-
ликобритания, австроунга-
рия, Франция и Германия, а 

въпреки тях. Истина е, че Уй-
лям Гладстон написа „Уроци по 
клане“ за турските зверства 
в Батак, но тогава не той, а 
Бенджамин Дизраели (лорд 
Биконсфийлд), като премиер 
на Великобритания, опреде-

ляше британската политика 
и пазеше яростно британски-
те интереси в „болния човек на 
Европа“ - османска турция. 
Да не говорим, че на Острова се 

разпространяваха и брошури, 
представящи българите като 
терористи, които заслужават 
да бъдат изклани до крак. До-
като в имперска Русия един 
поет и писател, иван Сергее-
вич тургенев, написа в „Кри-

кет в Уиндзор“: написа: „Не, 
Ваше Величество, детската 
кръв не ще измиете никога!“

а в Германия, където на 
Берлинския конгрес през 
1878 г. се разпокъса нашето 
отечество, железният канц-
лер Бисмарк беше заявил: 
„Ние не сме се събрали тук за да 
осигурим щастието на бълга-
рите, а мира в Европа“. По друг 
повод той ще каже, че бълга-
рите са „овцекрадците от До-
лния Дунав, които не заслужа-
ват костите и на един поме-
рански гренадир“. 
Политика на възможното

 Във Франция Виктор Юго 
ще алармира, „че пред очите 
на целия свят се избива цял 
един народ“, но ще прати Ба-
так в Босна и Херцеговина: 
европейците тогава не знаят 
дори къде се намира Бълга-
рия.. Така че ако нашите праде-
ди, чакайки сами да се освобо-
дим от игото, бяха отхвърли-
ли помощта на Русия, заради 
нейните имперски интереси, 
нямаше да има какво да съе-
диняват през 1885 г., нито на 
какво да обявяват  независи-
мост през 1908 г.

на стр. 10-11

ВСуЕ, НАпрАзНО СЕ мОрИТЕ!

мИТОЛОзИ, мИТОуБИЙЦИ, мИТОТВОрЦИ…

Георги Марков

опитите на антикомунистическите сили в страната 
да превърнат Георги Марков в символ на антико-
мунизма, са нечистоплътни и подчинени на тяхна-
та пропаганда и дейност. Какъвто е и стремежът им 

да бъдат вкарани и изучавани неговите „Задочни репорта-
жи” в учебниците на училищата. те са силно политизирани 
и са обслужвали определени интереси на определени кръ-
гове, както по време на Студената война, така и след 1989 г. 
Рано или късно те ще отидат в забвението. или, както каз-
ва големият български поет иван Динков: „Репортажите му 
никога няма да станат българска класика, а само ще напомнят 
за един безцелно пропилян човешки живот“. 

Георги Марков има място и ще остане в българската ли-
тература с художествените си произведения. те говорят най-
правдиво за неговата същност, за неговия борчески дух, за 
непримиримостта му към слабостите и недъзите и на двете 
обществено-политически системи. С това трябва да бъде за-
помнен и тачен от нас и от следващите поколения. 

„Фалшивият в едно е фалшив във всичко“
Латинска поговорка

Иво Инджев с втората си 
мракобесна творба: „Митът 
Сан Стефано“.
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Всъщност, ако нещо 
сме изгубили безвъз-
вратно през послед-
ните тридесет годи-

ни, това е чувството за общ-
ност. Обществото ни е атоми-
зирано до крайност, а самите 
атоми са в състояние на полу-
разпад (със сигурност вериж-
на  реакция няма да има); в 
страната се вихрят подклаж-
дани отвън пагубни центро-
бежни сили, катализирани 
от невиждания упадък на 
нравите, целенасочено пре-
дизвиканата мизерия, гру-
бото незачитане на закони, 
социални и човешки права 
и правила; откровен грабеж 
и въпиюща ненаказуемост, 
антинародни действия на 
държавната машина в услу-
га на чужди страни, продаж-
ничество и предателство на 
всички управленски равни-
ща, хронична интелектуална 
и морална недостатъчност на  
онова, що се е самопровъз-
гласило за елит…

има една германска мъд-
рост, която гласи: 
„Днес деца, утре – народ”. 

Запитвали ли сме се какъв 
ще бъде утрешният български 
народ, който днес се учи и въз-
питава по осакатените програ-
ми на злополучното ни обра-
зователно министерство, което 
на практика провежда масира-
но разграмотяване на българ-
ските деца (утрешния ни на-
род). Какво се цели с това?

Едва ли не всеки ден в ме-
диите се чуват възмутени гла-
сове и искания за оставка на 
просветния министър заради 
антибългарската политика на 
министерството му. Не че пре-
дишните правеха нещо друго – 
и те сваляха на поразия от учеб-

ните програми всичко, що е па-
триотично, социално и просто 
човешко, правеха непрекъсна-
ти размествания в тях и така 
затриха по-голямата част от 
нашата класика за следващи-
те българи. и – нищо!!! ни де-
путат се обади, ни партия, ни 
някой учен от Бан, ни уни-
верситетски професор, – а за 
министерски оставки или на-
казания някакви – отнюд! Да 
не говорим за мълчанието на 
ония писатели, сдружений-
ца и кръжочета, дето са ед-
новременно и на родна дър-
жавна ясла, и на чуждестран-
ни, пък и на общински таки-
ва. ни думица. 

Съюзът на българските 
писатели продължава да от-
стоява възпитателното, ро-
долюбивото, стойностното, 
което е въплътено в нашата 
високохудожествена литера-
тура и което пречи на либе-
ралстващите наши безкниж-
ници да се налибералстват 
(разбира се, не то, а хората, 
които  възпитава в българ-
щина и в такива качества и 
добродетели).

При цялото недоверие на 
българите към институции-
те, СБП неслучайно се ползва с 
уважение и авторитет – Съюз-
ът е плуралистичен образец, 
напълно независим полити-
чески и финансово, с ясно за-
явена родолюбива полити-
ка и демократични отноше-
ния; с подчертана грижа за 
художественото книжовно 
наследство и приобщителни 
инициативи към творците 
на словото, живеещи извън 
родината. именно това него-
во самостоятелно, на ползу 
роду и неотклонно следвано 
поведение   обяснява и защо 
той постоянно е под прице-
ла на ония, които заграби-

ха и обезлюдиха България и 
настървено искат да не сме 
това, което сме, а такива, ка-
квито те ни заставят да бъдем 
– безпаметни и подчинени на 
чужда воля и зависимости.

Преди да си отиде от тоя 
свят, при представянето на по-
следната си книга в национал-
ния музей „Земята и хората” 
Виктор Пасков оприличи съ-
временния българския писател 
като солист в оркестър „Тита-
ник”. В същото време евроат-
лантическият айсберг белее 
невъзмутимо отстрани. Срав-
нението е тъжно и точно, макар 
че изходът от такова противо-
поставяне да е известен – няма 
сила, която  да е надделяла Ви-
сокото Слово. 

Останал съм обаче с впе-
чатлението, че не са малко хо-
рата – и не само на перото, 
които не са си изяснили на-
пълно истинската природа и 
мащабите на надвисналите 
над родината ни заплахи. не 
изпадам в конспиративни 
мании – очевадните факти 
са достъпни за всеки. В това, 
което ни пробутват с благо-
видния етикет „демокрация” 
не само няма нищо демо-
кратично – напротив, то е 
същинско нашествие, зами-
слено отвън и осъществява-
но от нашите родоотстъп-
ници и е не по-малко безми-
лостно и гибелно от онова 
през 1393 г. това, че форми-
те, средствата, демагогията 
и възможностите му са про-
дукт на съвременната ци-

вилизация, не го прави по-
цивилизовано. В България 
вече се случва. отново сме  
пред избор и той е съдбо-
носен – лебедова песен или 
„Боят настана…” След като 
направихме „цивилизацион-
ния”, дойде време за истин-
ския и колкото и да шикалка-
вим, няма как да се измъкнем. 
Дано по навик пак не посег-
нем към грешния – толкова 
пъти ни се е случвало!  

Преди стотина години уди-
вено ни наричаха „прусаците 
на Балканите”. 

Сега сме нещо като запад-
няците на изтока.

Заключение
няколко думи за дейст-

вията и противодействия-
та.  Съюзът на българските 
писатели, който е наследник 
и продължител на живород-
ните традиции в нашата лите-
ратура, се ръководи стриктно 
от своя устав. Нека не забра-
вяме, че писателят трябва да 
пише (Козма Прутков). СБП 
не е Четвърти революцио-
нен окръг или Въстаническа 
оперативна зона и да отпра-
вяш призиви към него за 
драстични и изобщо непри-
същи действия, значи да не 
познаваш историята му и не 
проумяваш ролята на лите-
ратурата. а тя е особено ва-
жна – без спойващия хоро-
сан на нейната естетическа 
и познавателна памет всяко 
съвременно общество е об-
речено на разпад и залича-
ване. 

от стр. 9

Б
ез Освобождението на 
България „съюзници-
те разбойници“ няма-
ше да посмеят да обя-

вят война на Високата порта 
през 1912 г. , и останалите под 
игото българи щяха да споде-
лят съдбата на арменците в 
османска турция през 1897 
и 1915 г.. или на кюрдите, ко-
ито още нямат своя държа-
ва, въпреки че са над 40 млн. 
души, разпилени в няколко 
държави. Каквито и импер-
ски интереси да е имала Ру-
сия, факт е, че те частично 
съвпадаха с българските. ако 
не ни бяха освободили русна-
ците, можеше да ни разпокъ-
сат и поделят помежду си съ-
седните нам държави, както 
направиха с Македония след 
Междусъюзническата вой-
на от 1913 г. Можеше пак да 
влезем в нато и ЕС, но като 
части от Гърция, турция, Ру-
мъния, или Сърбия. не като 
държава с името България. 
Впрочем, според „История 
на османската държава“ на 
австриеца Йозеф Хамер, през 
1444 г. маджаринът Янош Ху-
нияди се съгласил да участва 
в похода на Владислав Ягелон, 
Варненчик, срещу обещанието 
да го направят крал на Бълга-
рия.  Защо ли тогава Русия е 
трябвало само да ни освобо-
ди, без да преследва и свои 
някакви интереси? Истина е, 
че тя е желаела да има влия-
ние на Балканите и в частност 
у нас, но нали не ни е отнела 
и един квадратен километър 
от територията? Що се отнася 
до Северна Добруджа, дадена 
на Румъния, защо не сме си 
я взели по-късно? Нали през 
1916 г. българската армия е 
влязла в Букурещ? Защото тол-
кова са ни били силите. В про-
тивен случай нямаше да оста-
вим Македония на сърбите и 
гърците..
Политиката е реализация 

на осъществимото.
а какво твърди иво ин-

джев в последния си пасквил? 
Че Санстефанският мирен 
договор е най-големият про-
вал на руската дипломация в 
лицето на граф игнатиев. По-
неже Берлинският договор 
заличил неговите фантазии. 
и кой дипломат би могъл да 
постигне повече, имайки зад 
гърба си една изтощена от 
войната страна, срещу коя-
то се е опълчила цяла Запад-
на Европа? Да, ама игнати-
ев не бил никакъв граф, по-
неже в Русия няма такава 
титла, а съществува титлата 
княз. и какво променя този 
факт? Прави ли той лорд Би-
консфийлд българофил? не! 
Британското отношение към 
България се определя от един 
принцип: което е добро за Ру-
сия, е неприемливо за Вели-
кобритания. ако България 

и Русия са скарани, лондон 
ще подкрепя София. Прави го 
по време на Съединението на 
Княжество България с Източ-
на Румелия, понеже руският 
император не го подкрепя за-
ради опасността от избухване 
на нова война в Европа. Война, 
за която страната му не е гото-
ва. И, разбира се, александър 
трети е вбесен от мисълта, че 
освободената „с руска сила, ру-
ска кръв и руска пот“ страна 
ще служи на враговете на Ру-
сия. оказва се прав, защото 
в две световни войни Бълга-
рия е срещу освободителката 
си и по чудо избягва третата 
национална катастрофа, пре-
минавайки в последния мо-
мент на страната на антихит-
леристката коалиция Преди 
това, обаче, понася последи-
ците от „символичната“ вой-
на, обявена от нея на СаЩ и 
Великобритания. Вбесен от 
този самоубийствен акт, Чър-
чил ще нареди София да бъде 
превърната от съюзническа-
та авиация в картофена нива. 
Ако това го беше казал Сталин, 
иво инджев щеше да напише 
трилогия за руските зверства. 
Но, нямайки такъв повод, той 
се фокусира върху граф Игна-
тиев, обявявайки го за автор на 
първото антиеврейско законо-
дателство в Русия и за учител 
на Хитлер..Докато някакъв ос-
мански падишах, Махмуд Вто-
ри (1808-1839), на когото им-
ператор николай Първи по-
могнал да потуши бунта на 
управителя на Египет, али, 
бил казал, че е готов да при-
еме православната вяра. ос-
мански султан – православен 
християнин? Каква развин-
тена фантазия има този ин-
джев! „Тази лъжа надмина на-
шата лъжа!“, казват турците. 
Казват и друго: „На разбрания 
роб стани, на неразбрания и 
господар не ставай!“

инджев и други наши ру-
софоби обвиняват граф иг-
натиев и за това, че не напра-
вил опит да спаси от бесило-
то Васил левски. но поради 
каква причина един предста-
вител на монарха в Санкт Пе-
тербург трябва да харесва и 
спасява един републиканец и 
революционер като Дякона? 
Колко от самите българи то-
гава са познавали възгледи-
те на водача на нелегалната 
революционна организация, 
та само шепа съзаклятници 
от Южна България са се ор-
ганизирали да го освободят, 
ако бъде превозен с влака от 
София за одрин? на практи-
ка Захари Стоянов, първият 
биограф на апостола, го из-
важда от забравата след ос-
вобождението. той, обаче, 

ако и да заявява „Святата ис-
тина ми беше знамето“, е дос-
товерен само при описание-
то на събития, в които лично 
е участвал. и ако, както твър-
ди инджев, Захари е цитирал 
като принадлежаща на лев-
ски фразата „Който ни осво-
боди, той и ще да ни пороби“, 
редно е да посрещнем това 
със съмнение. Защото лето-
писецът на априлското въс-
тание никога не се е срещал 
с левски. Пък и с времето 
оценките на Захари Стоянов 
за някои личности са се про-
меняли. Първо пише фейле-
тона Скендербег, после ще 
каже: „има Батенберг, има 
България; няма Батенберг, 

няма България!“ Русофоб 
той казва, че никога не е бил, 
а само тиранофоб, който едва 
ли е одобрявал разстрела на 
участниците в русофилските 
бунтове. Дяволът е в детайли-
те, а тях хора като инджев не 
обичат, или ги ползват селек-
тивно, като доказателства на 
тезите, за които им е платено 
да отстояват. Битието, поми-
нъкът, определят мисленето 
дори на хора, като антон то-
доров и иво инджев.

А ние ще припомним, че 
в архивите на Бнт сигурно 
се пазят записи на яростните 
антиимпериалистически ре-
портажи на инджев от Бей-
рут. Въпреки връзките си с 
ДС, след победата на СДС той 
стана директор на Бта и дори 
се барикадира в кабинета си, 
когато решиха да го сменят. 
от тогава ходи и предлага 
своите услуги на всеки русо-
фоб, който му плати. Гладно 
стои ли се?! накрая се напра-
ви на амбулантен търговец, 
предлагащ собствената си 
книга. но в едно читалище в 
Добрич пропагандата му уда-

ри на камък и трябваше по-
лицията да го спасява от „на-
родната любов“. Единствено 
телевизия „Алфа“ излъчи ка-
дри от този позор. Що се отна-
ся до първата му книга, тя стоя 
месеци наред в кварталния ма-
газин „Фантастико“ на щан-
да за вестници, срещу карто-
фите, зелето, доматите и дру-
ги зеленчуци. Не видяхме ня-
кой да я купува.

Другият „убиец на 
митове“, 

който всъщност е създа-
тел на нови митове, антон то-
доров, написа „Шайка! Бойко, 
Цецо, Росен и други негодници“, 
след което прие правата гер-

берска вяра, 
стана депутат 
от граждан-
ската квота на 
ГЕРБ и се про-
възгласи за 
мумийоподо-
бен, който не 
спи, не яде и 
винаги се за-
връща. Накрая, 
като потвърж-
дение на факта, 
че преди да му-
мифицират ня-
кого, египет-
ските жреци са 
изваждали въ-
трешностите и 
мозъка на тру-
па, Тони Мър-
шата, както го 
зовът по фору-
мите, се „оля“ 
по нова тВ, 
намеквайки 

на Виктор николаев, че може 
да бъде уволнен. Поради което 
беше принуден да напусне На-
родното събрание и да преми-
не като „свободен анализатор“ в 
„Канал-3“, откъдето скоро го на-
тириха с мотива „нисък зрител-
ски интерес“. Сега громи мита 
за ДС и Военното разузнаване 
в „ТВ Европа“, където си разме-
нят гостувания с друг „митобо-
рец“ - Георги Коритаров, агент 
на същата ДС с псевдонима „Ал-
берт“.  Един ден преди нацио-
налния празник 3-ти март, Ан-
тон Тодоров обяви членовете на 
БРЦК, подготвили априлското 
въстание от 1876 г., за сътруд-
ници на руското военно раз-
узнаване и „рубладжии“. На-
мекна,  че са били финансира-
ни от Русия, което, разбира се, 
е голям грях. Друго щеше да е 
ако ги беше финансирала някоя 
„правилна“ фондация, ръково-
дена от ЦРУ и Държавния де-
партамент на САЩ. Например 
„Америка за България“.
Когато едно куче не знае 

да лае
Агент „Алберт“ пък се е 

захванал да разобличава мита 
за спасяването на български-
те евреи. на 11.03.2019 г., с 
помощта на своя гост, бъл-
гарски евреин, той стигна 
до заключението, че евреите 
не са били спасени, а тяхна-
та депортация била само от-
ложена. Но как самовлюбени-
ят в своята изключителсност 
Коритаров да се сети, че с това 
налива вода в чужда мелница 
и направо си рита трудовата 
книжка, защото излиза, че го-
ворителката на руското МВнР 
Мария Захарова е била права, 
че всъщност Червената армия 
е спасила евреите. Къде са Ин-
джев и Тодоров да разобличат 
тази „фалшива“ новина, този 
зловреден за евроатланти-
зма „мит“? Или да ни обяснят, 
защо ако не е имало спасява-
не на българските евреи, на 10 
март, наред с председателя на 
Световния еврейски конгрес и 
потомците на „отложените“ за 
депортиране български евреи 
крачеха председателят на нС 
Цвета Караянчева и замест-
ник председателят на ГЕРБ 
Цветан Цветанов. това ще 
заличи ли срама от скандал-
ната данъчна „амнистия“ на 
Главното Мюфтийство, гла-
сувана от ПГ на ГЕРБ и ДПС? 
Някои я нарекоха сделка, дру-
ги „данък спокойствие“, докато 
самият Цветанов обоснова оп-
рощаването на 8,2 млн. лева на 
мюсюлманското вероизпове-
дание с грижа за националната 
сигурност. Демек, ако не била 
тази амнистия, мюсюлманите 
у нас щели да се радикализират 
и да попаднат под чуждо рели-
гиозно влияние. Финансовият 
министър Владислав Горанов, 
този „Издислав“ на бюджетна-
та строгост, каза, че 8,2 мили-
она били нищо в сравнение с 
42 милиардния бюджет. Един 
вид, ако дълговете на Глав-
но Мюфтийство не бяха оп-
ростени, мюсюлманите щяха 
да се изнесат в Германия, по-
добно на циганите от пло-
вдивския квартал „Столипи-
ново“. „От кога етническият 
мир се крепи на дълговете на 
мюфтийството?“, запита Ве-
лислава Дърева. Според нас 
така е, откакто Доган и Бори-
сов започнаха да се договарят 
на четири очи (според Валери 
Симеонов), вместо да се „по-
ръчват“ един друг. но, както 
му стана навик, Борисов оце-
ни негативната обществена 
реакция срещу тази данъч-
на амнистия и нареди на де-
путатите си да се откажат от 
нея. на нарочна пресконфе-
ренция на 13 март, съавто-
рите на поредното безумие – 
заместник председателят на 
ГЕРБ Цветан Цветанов (Цве-

тан Граматик или Златоуст) 
и министърът на финанси-
те Владислав Горанов („из-
дислав“), обявиха поредния 
обратен завой: ГЕРБ щели да 
внесат проектозакон за раз-
срочване, а не за опрощава-
не на задълженията на Глав-
но Мюфтийство. така че с 
привежданите от държавата 
субсидии за мюсюлманско-
то вероизповедание хем да 
се плащат заплатите на 600-
те имами, хем постепенно 
да се изчистят дълговете на 
Главното Мюфтийство. Раз-
яснявайки новия курс, пред-
ставителят на ПГ Цветанов 
изглеждаше толкова притес-

нен, заяви Владислав Гора-
нов, може би не защото ет-
ническият мир остана под 
„заплаха“…и безсрамието 
си има граници!

Само глупостта е без 
оръжие

 „Всяко идиотско деяние 
има философско оправдание!“, 
казваше взводният ми ко-
мандир във Висшето воен-
но училище за артилерия и 
ПВо. идиотщините на русо-
фобите също имат, ако не оп-
равдание, то поне логично 
обяснение. и то има толкова 
отношение към морала, за-
конността, справедливост-
та, толерантността и нацио-

налните интереси, колкото 
и фалшивите „евроатланти-
чески ценности“, с които по-
литиците ни омайват всеки-
дневно. Обяснението е съвсем 
материалистическо: просто ня-
кои партии, партийни лиде-
ри, наемни политолози, жур-
налисти, писатели и социолози 
трябва „да се понахранят“. За-
това Иво Инджев ще пише за 
„Мита Сан Стефано“, Светос-
лава Рудолф – за годениците 
на левски, а Борислав Зюм-
бюлев ще пита от страници-
те на вестник „24 часа“: „Мина 
ли ни Трети март?“...

Парите не миришат, за 
разлика от някои дела..но, 

когато „патриотите“ оправ-
дават приемането на скан-
далната данъчна амнистия 
за Главното Мюфтийство с 
отсъствието на БСП от на-
родното събрание, някой 
трябва да им припомни, че 
можеха и сами да предо-
твратят това „хамкане“ на 
народна пара. Просто тряб-
ваше да кажат на Бойко Бо-
рисов, че излизат от прави-
телството и спират да го под-
крепят. Като не направиха 
това, показаха на всички, че 
и за тях властта е хранилка, 
по-важна от правото и на-
ционалните интереси. По-
сле изразиха задоволство от 
обрата на ГЕРБ, но съмне-
нията за тяхното съучастие 
в престъплението „данъчна 
амнистия по целесъобраз-
ност“ останаха. 

Що се отнася до подкрепа-

та на управляващите за „за-
конно назначения“ от тръмп 
за президент на Венецуела 
Хуан Гуайдо, предлагаме им 
да прочетат написаното в 
„Ню Йорк Таймс“. а именно, 
че камионите с хуманитар-
на помощ, опитващи се да 
влязат във Венецуела в края 
на февруари т.г., не са били 
опожарени от силите, под-
чинени на легалния прези-
дент николас Мадуро как-
то разтръбиха „правилни-
те“ медии и политици.. то-
ест, не Москва, а Вашингтон 
е автор на фалшивите нови-
ни за Венецуела. 

Както и на тези за ру-
ската „хибридна наме-
са“ в американските 
и европейските из-

борни и други процеси. на 
разбрания и толкова му сти-
га!

мИТОЛОзИ, мИТОуБИЙЦИ, мИТОТВОрЦИ…

НямА СИЛА, КОяТО ДА НАДДЕЛЕЕ ВИСОКОТО СЛОВО

Н
е академичните речници и енциклопедии, а писате-
лят е  тайник и извор на езика, от който  започва 
обществото, семейството и самият човек. Един из-
тъкнат съвременен словесник отправи апела „Па-

зете поета!”. Колкото и невъзможно да звучи, понякога и 
един писател стига, за да започне историята отново. 

ние дори имаме такъв – Паисий Хилендарски!...
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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

това само на пръв по-
глед е една тема, а 
всъщност засяга це-
лия ни обществен жи-

вот. Ето защо следвайки ари-
стотеловия съвет да си изясним 
предварително за какво говорим 
преди да заговорим, ще започна 
простичко като в прогимназиа-
лен преразказ с елементи на раз-
съждение:  увод-изложение-за-
ключение.

Увод
Уважаваният и драг на 

сърцето ми тотко найденов 
е публикувал в бр. 10/5 март 
2019 г. на не по-малко ува-
жавания в. „нова зора”, из-
даван от също толкова ува-
жавания и драг на сърцето 
ми поет Минчо Минчев едно 
свое обръщение към УС на 
СБП, като е поставил за за-
главие крилатия Вазов стих 
„Стресни се, племе закъсня-
ло!”. обръщението подсказ-
ва, че е насочено към нашто 
линеещо поколение и звучи 
укорно, призивно, възпита-
телно и въздействащо.

Но – дотук с констатациите 
и алюзиите!

Така!  Не само споделям, но 
и горещо подкрепям позици-
ята на т. найденов – всъщ-
ност, не по-малко горещо 
подкрепяна и от останалите 
членове на УС на СБП. За как-
во повдига реч тогава наши-
ят неспокоен колега? 

1. Съюзът на българските 
писатели (СБП) да направи 
постъпки и настоява за прие-
мане на   Закон за българския 
език (направени впрочем от-
давна, в предложения проект 
на СБП – „Закон за защита на 
българския език и книжов-
ност”); 

2. За противопоставяне 
на организираните и ръково-
дени от Мон вакханалии  със  
съдържанието на учебници-
те по история и литература; 

3. За действията и отно-
шението на СБП към горните 
и други проблеми.

Като аргумент Т. Найденов 
сочи статията на Панко Анчев 
„Кой се страхува от Иван Ва-
зов” с риторичното предполо-
жение, че вероятно сме я чели 
(има си хас да не сме, щом е пуб-
ликувана освен в „Нова Зора“ и 
във вестник „Словодо днес“, кой-

то редактираме с надя Попо-
ва – също член на УС, а самата 
статия е една от цяла поредица 
подобни публикации). По тези 
изключително важни въпроси 
са се изказали на страниците 
на писателския вестник „Слово-
то днес” пера като Чавдар До-
брев, Драгомир Шопов, ни-
кола инджов, александър Го-
чев, иван Гранитски, Ваня 
Добрева, ники Комедвенска, 

Елка няголова, Димитър Хри-
стов, атанас Звездинов, Геор-
ги Константинов…  Достатъч-
на декларация за категоричната 
позиция на нашите писатели и 
към т. нар. „Истанбулска кон-
венция”, фундаментализма, гло-
балистичните прекроявания, 
малодушието на управляващи-
те, отстъпващи от национал-
ните интереси и пр., са техните 
публикации. 

Видно е и с просто око, че 
в случая се чука на отворена 
врата, но нека го използваме 
да  засегнем  и други тревоги, 
надвиснали над българската 
земя. 

Но първо за Закона. 
има ли някой, комуто още 

не е ясно, че без българския 
език няма и България? Има ли 
някой, който да приема терора, 
дивотиите, простотиите и ом-
аскаряването, на които е под-
ложен отвсякъде свещеният 
български език? Има ли някой, 
който да е равнодушен към ка-
менното бездействие на оно-
ва, което наричаме „държава” 
(нейната инертна, тромава и 
неефективна администрация) 
и на което плащаме именно за 
това – да пази културното ни 
минало, да развива и плани-
ра настоящето, за да постиг-
нем по-добро бъдеще? 

Ще припомня предисто-
рията: по поръка на Управи-
телния съвет на СБП  заедно с 
писателя Банко Банков рабо-

тихме по проектозакона за защи-
та на българския език и книжов-
ност. Въпреки усилията, насто-
яванията, молбите, търчането 
по парламентарни комисии и 
групи, въпреки индивидуал-
ните кандардисвания на тая и 
оная законодеятелна единица, 
проектозаконът беше заведен 
в деловодството на парламен-
та току преди да се разпусне 
43-то народно събрание. Тая 
хватка беше поредната динена 
кора, която ни изпързаля и съ-
гласно правилата сега трябва да 
започнем същата процедура от-
начало (което вече по неволя и 
правим). Не щат и не щат  т. нар. 
„народни представители” да 
има Закон за своя език наро-
да им – поне онова, което е ос-
танало от него. Но редом с пъл-
ното невнимание и апаратни пи-
руети от тяхна страна, в публич-
ното пространство светкавично 
се поде същинска война срещу 
СБП. не пропуснаха да прово-
дят опълчение и ония писа-
телски кръгчета и квадратче-
та, които са на фондова хра-
на и пълна телесна и душевна 
издръжка от чужди централи 
и соросови подразделения: то 
не бяха клевети и ругатни, не 
бяха писъци, обвинения, тВ и 
радио-кречетала… Разбира се 
– всуе.  СБП няма да отстъпи 
завещания му от създателите 
на нашата висока словесност 
път. 

Сега пак сме запретнали 
ръкави и сме нарамили мно-
гострадалний наш Закон да го 
предложим (за 9-ти път), бел-
ким снизходят законодатели-
те наши най-сетне. Засега оба-
че още сме под кривата круша, 
която расте на пл. „Народно съ-
брание”. Самото 44-то народ-
но събрание пък преполови 
мандата си, критично оредя 
откъм представители и нека 
не съм лош пророк, но опи-
тът ми подсказва, че и този 
проект ще отиде при предиш-
ните в мазето. Виж, ако беше 
някоя джендърска конвенция, 
ден нямаше да я бавят… 

Изложение
В обратното на логиката 

също има логика, но не мога 
да се начудя на героичната го-
товност, с която българина ре-
шава важните си проблеми: за-
ема олимпийската си поза на 
обвинител и с железен глас за-
почва да вменява на другите 
вината за несвършеното. 
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Писателят е  тайник и извор на езика, от който започва 
обществото, семейството и самият човек

ПРИТЧА
На Венко Евтимов

Ще приседна, ще ми стане жал,
ще погаля сухата тревица,
ще река:
– Аз също съм от кал,
но това ни е съдба, сестрице!

С теб сме само две добри души,
просто сме наполовина мъртви:
тоя свят съвсем ни изсуши –
теб отвънка, а пък мен отвътре.

Тайно – да не видат зли очи –
хайде да се слеем в общо тяло:
с празната ми кожа облечи
своята душа осиротяла!

Скрих сълзи за сто години дъжд –
още цял живот ще ни подхранва.
Първия живяхме по веднъж –
тоя ще го поделим поравно…

И тревата се засели в мен.
Никой нищо не разбра, обаче
оттогава съхна млад-зелен.
А тревата оттогава плаче.

КОПРИВЩИЦА
Конче-вихрогонче между март и август…
Нейде по средата
както пъпли, пътят хуква и се врязва
косо в планината.

В звънналия въздух птичи уплах литва,
с дълго ехо впримчен.
За сърцето не е време за молитва,
но прошъпва: “Димчо…”

Конче-вихрогонче, грива разпиляло
в белоцветни вишни, –
толкова си нежно, толкова си бяло,
че едва те виждам.

Моля се за теб, а думите ми тръпнат –
както си говоря,
още ми се счува някой с плахи стъпки
да събужда двора.

Ала там е пусто – грохналите двери
все не се отварят…
Никой вече няма тук да го намери –
край Демирхисар е.

Препусни нататък, близнало с копита
вишневото клонче…
В този град-въздишка, този град-молитва,
конче-вихрогонче!

иван Есенски


