
Пак е 9-ти май – дата, 
която е много удобна 
като повод за поред-
ното заклеймяване 

на „хитлеристко-сталинист-
кия заговор”, довел до неизбро-
ими беди за цялото прогресив-
но (европейско) човечество 
и за поредната вълна от пош-
ли, медийни социал-либерал-
ни разсъждения относно еди-
нородието и единосъщието на 
нацизма и комунизма.

Българският политически 
елит, разбира се, няма да от-

бележи този ден – защото „ние вече празнуваме не 9-и май 
– деня на азиатското варварство и тоталитаризъм”, а 9-и 
май, деня на Европа, деня на евроатлантическата благо-
дат, изляла се и над България, в последните 30 години.

До приключването на броя, не научихме дали Паметни-
кът на Съветската армия е оклепан както се полага с чер-
на и червена боя и дали богато не е изрисуван с картин-
ки, свидетелстващи за дълбоката историческа култура на 
рисуващите – равенства между свастики и петолъчки; во-
пли „Никога вече СССР” , „Смърт на куманизите” и други бе-
лези на зрял български европеизъм. Но това, както се каз-
ва, е задача безсрочна. И неотменима. Ще поживеем, ще ви-
дим! Нищо чудно пък Паметникът на Съветската армия да 
бъде „прередактиран”, да бъда махната скулптурната гру-
па от върха му и на мястото й да се сложи мащабен седмо-
свещник, например, като целият ансамбъл се обяви за ме-
мориал на българския холокост – такава идея сигурно би 
намерила подръжници не само в София.

На самия 9-ти май българското общество, естествено ще 
съпреживява протуберансите на светлината от епохалното по-
сещение на Светия отец Франциск I – една паднала внезапно 
като манна небесна индулгенция, дошла да отклони внимани-
ето от поредните истерични политико-управленски скандали. 
Най-вероятно е в този ден българинът да се тревожи за об-
щоевропейските проблеми: Няма да позволим Европа на две 
скорости! И шоколад – като в Брюксел и Берлин!..
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9-и май: Битката за смисъла на историята 
и Бъдещето

ЗОРа Е !

Инж. Констатнтин 
Иванов

Отново е 9-ти 
май – Денят 
на велика-

та победа, на неу-
вяхващата слава 
на героизма, на се-
беотрицанието, на 
любовта към Оте-
чеството - в най-
страховитата, в най-жестоката, в най-без-
милостната война, която водиха народи-
те на СССР срещу концентрираната воен-
на мощ на тогавашна Европа, обединена 

под „Цивилизаторската“ нацистка свас-
тика на Хитлеризма.

На стр. 5

кралят на въздуха

Валентин Вацев

Н
а 9 октомври 1944 го-
дина на среща в Кре-
мъл между Сталин и 
Чърчил английският 

премиер показва на съветския 
лидер листче с изписани сре-
щу няколко държави процен-
ти. Сталин поглежда листчето 
и слага знак на съгласие. Напи-
саното гласи следното:

 „Румъния - 90% на русна-
ците, 10% на “други” 

Гърция – 90% Великобри-
тания, в договор със САЩ”, 
10% за Русия

 Югославия - 50 на 50% 
 Унгария - 50 на 50 % 
 България – 75% за Русия, 

25% за “други”.“
След няколко месеца тряб-

ва да се състои срещата на „го-
лемите“ в Ялта (тя се провеж-
да от 4 до 11 февруари 1945 г.), 
на която ще се обсъжда след-
военното разделение на Ев-
ропа между победителите. 
Английската дипломация и са-

мият Чърчил бързат да под-
готвят нейните решения, кои-
то ще отворят и гарантират за 
десетилетия 

новото бъдеще на света. 
Петте балкански държа-

ви, които в една или друга 
степен са воювали или пома-
гали и съдействали на хитле-
ристка Германия, е трябвало 
да се завърнат в традицион-
ните за тях зони на влияние. 

И двамата лидери конкретизи-
рат тази необходимост.

В мемоарите си Чърчил 
определя документа като 
„циничен“. И поради това 
е настоявал да бъде унищо-
жен. Сталин обаче е държал 
да бъде запазен. Не защото е 
циничен, а понеже е изклю-
чително важен. 

Защо е важен?

На стр. 3

ЦиниЧният документ „Сделката“ между Чърчил и Сталин 
от 9 октомври 1944 г. в Кремъл

Панко Анчев
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От стр. ?

Сиреч, колониалното 
щастие на европейска Бъл-
гария няма да бъде помра-
чено от философско-исто-
рически размисли за сми-
съла на датата 9-ти май, ма-
кар че териториалните ни 
очертания са пряко свърза-
ни с този победен ден. И на-
истина – пей сърце! - Колко 
грижи отпадат, след като си 
вече европеец!

А тази година датата 9-ти 
май е някак нееднозначна 
сложна. Последната кръгла 
годишнина на Великата побе-
да беше през 2015 година. То-
гава „имперско-патриотич-
ният лагер” в Русия беше в по-
литически подем и отбеляза по 
повод тази дата една същест-
вена и важна морално-идеоло-
гическа победа – Крим е наш!. 
Здравите олигархични сили на 
върха в Русия обаче подцени-
ха тази дата, за втори път след 
2005г., въпреки че се възполз-
ваха и от развоя в Сирия. Те 
не се постараха да я обезопа-
сят идеологически и бяха по-
ставени натясно – властта в 
Русия беше принудена да се 
облече в имперски одеяния. 
Иначе проблемът с Донбас и 
Луганск само бих разширил 
и без това широкия процеп, 
делящ власт и общество.

Истината е, че днес меж-
ду 70 и 80 процента от т. нар. 
обикновени хора в Руската 
федерация отказват да зак-
леймят Сталин. Заклеймяват 
го другите 20 процента - и те 
са тези, които са на власт, или 
са около властта, подкрепят 
я, одобряват я и се съгла-
сяват с нея. Те са тези, кои-
то чрез устата на министъра 
на културата не разрешиха в 
Деня на победата в Москва 
да бъдат окачени десетина 
портрета на Сталин. Макар 
че – не е ли странно – на тези 
20 или по-малко процента, 
които днес са на власт в Ру-
сия, хилядите и хилядите па-
метници на Ленин из цялата 
страна не им пречат.

Може пък тук да има роля и 
смътното усещане в днешния 
елит за това кой е европеец и 
кой азиат. Дворянинът с мно-
гоезично елитно–гимназиал-
но образование (и с латински, 
и с френски, и с немски ези-
ци) Владимир Улянов - Ле-
нин, който пътува из Европа 
– Париж, Берлин, Стокхолм, 
Женева, Капри, конспирира, 
но и конспектира Хегел – от 
една страна; а от друга – ди-
вият тифлиски азиат, учил-
недоучил, почти безезиков 
семинарист, православно-
болшевишки мелез, чиято 
най-далечна точка на пъту-
ване е Туруханск, и който не 
конспектира западноевро-
пейски философи, а се е за-
нимава освен с банално кав-
казко разбойничество, но и с 

изграждане на социализъм в 
една отделно взета страна!

Ясно е кой е лош, но само 
толкова – и значи търпим, и 
кой е не лош, а просто сата-
нински зъл и емблематич-
но омразен. Между Ленин 
и Сталин минава линията, 
деляща Запада от Изтока 
– същата онази линия, ми-
наваща по оградата на пар-
ка и двореца на Метерних в 
Шьонбрун (Виена). На Из-
ток от нея – според Метер-
них – започва Азия, а на За-
пад – е, разбира се, благосло-
вена Европа.

Всичко това беше вече 
ясно още около 60-ата годиш-
нина на датата. А сега вече 
наближава 75-ата годишни-
на на 9-ти май и властта този 
път може би няма да разре-
ши да я вкарват в морални ко-

лизии. А тя, колизията е само 
една: като сте срещу Сталин, 
как тъй празнувате 9-и май? 
Каква победа без Сталин?

Този път властта, може би, 
се е подготвила по-добре. Во-
енният парад по принцип каз-
ва много, въпреки някои во-
лни интерпретации в истори-
ографията и във философията 
на историята. Надяваме се, да 
са работили за този ден умни 
хора, които в Русия винаги са 
били много – специалисти, ме-
тодолози на социалното упра-
вление, стратези на политиче-
ската технология и пр. 

Защото ситуацията във 
висша степен е сложна. Но в 
условията на все по-затяга-
ни санкции от Запада, днеш-
ното ръководство на Русия 
има привилегията на по-
ясни трактовки за техните 
цели и едва ли като преди 10 
години ще се стреми да за-
брави разликата между 8-ми 
и 9-ти май. Държавните праз-
ници по принцип принадле-
жат на държавата, и макар, че 
тя самата да принадлежи на 
елита си, мнението на наро-
да трябва да се отчита. А той 
няма нагласата да преосмис-
ля Победата. Одобрение-

то на политиката на Сталин 
и неговата роля като ръко-
водител в изграждането на 
СССР и на победата, надми-
на вече 70%. Така че каква ти 
победа без Сталин!...

Днес е ясно, че Победата 
не подлежи на преформули-
ране. След Крим, след Украй-
на на Порошенко, а нищо чуд-
но и след Зеленски, след по-за-
тягащите се обръчи от натов-
ски бази е неразумно Русия 
да не извежда историческа-
та легитимност на властта и 
своето право на велика сила 
извън победата на 9-ти май 
1945г., колкото и от това да 
следват за нея всякакви не-
удобства. 

Всенародно, цялостно, 
съборно празнуване на 9-и 
май, като истинска сакрал-
на дата, е възможно само в 

условията на единство (ма-
кар и с много условности) 
между народ и държавен 
елит. Днес това е трудно, но 
се налага. Днес руският на-
род, продължава да празну-
ва 9-и май с цялата утвър-
дена досега сакралност на 
Победата. Част от държав-
ния елит на Русия обаче, като 
истински наследник на опи-
сания от Толстой в първата 
глава на „Война и мир” елит, е 
един истински и съвършен 
колективен европеец и де-
мократ, разбира се. Ритуал-
но и формално огромна част 
от руският елит отбелязва 
9-и май, а от сърце истински 
му се иска да празнува 8-ми 
май – „заедно с цивилизована 
и просветена Европа“. Там му 
е сърцето, където са впро-
чем и капиталите му – в Ев-
ропа и отвъд Атлантика!

И това е така, защото ма-
кар и неформално, днес е ре-
абилитиран ген. Власов! Ре-
абилитирана е по същество 
Власовщината. А Солжени-
цин е влязъл в ученически-
те читанки! Гулаг, с всичките 
страхотии, верни и неверни, 
пренсатройва ума и сърцата 
на децата на Русия, за да ги 

напъти към „разкошествата 
на Европейския Цивилизацио-
нен Рай“.

И по повод този „европей-
ски рай“ сме длъжни да си 
спомним, че Втората светов-
на война съвсем превратно 
днес се представя като съби-
тие, при което злите извън-
земни нацисти брутално из-
насилват добродетелната 
дама Европа. Всъщност ис-
тината е малко по-друга – и 
много по-грозна. Втората 
световна война беше в сво-
ята смислова основа война 
между цялата континентал-
на Европа, възглавявана от 
нацистка Германия и Русия 
във формата на СССР. В тази 
ситуация Европа не просто 
работеше за Германия, но се 
явяваше в тази война като 
единна нова европейска им-

перия, осъществяваща чрез 
агресията на германския на-
цизъм единен геополитиче-
ски Drang nach Osten. Хитле-
ровата държава не случайно 
беше наричана Трети райх. 
Интересно защо никой не 
пита кой е първият райх? От-
говорът е прост и ясен – под 
първи Райх всички са има-
ли предвид обединена Ев-
ропа на Карл Велики! Учуд-
ваме ли се защо днес Европа 
така някак истерично - ма-
кар и подсъзнателно - очак-
ва от Русия покаяние за по-
бедата в тази война?

Струва си да си спомним 
и обръщението на министър-
председателя на Великобрита-
ния Уинстън Чърчил от ок-
томври 1942 година: „Всич-

ките ми помисли са обърнати 
преди всичко към Европа... Би 
било страшна катастрофа, 
ако руското варварство (в 
този момент Чърчил и Ста-
лин са съюзници, б.а.) би уни-
щожило културата и неза-
висимостта на древните ев-
ропейски държави... Макар че 
е трудно да се говори за това 
сега, аз вярвам, че европейско-
то семейство на народите 
може да действа като единен 
фронт, като единно цяло... Аз 
обръщам своя взор към създа-
ването на обединена Европа”.

И ако не е очевидно, че 
русофобията е изначал-
но заложена в европейския 
културен проект, да чуем 
министъра по въпросите 
на източните територии на 
Германия Алфред Розен-
берг от 20 юни 1941 година 
(до часа на нападението сре-
щу Съветския съюз има по-
малко от 48 часа, между Ру-
сия и Германия има сключен 
пакт за ненападение): „Ние 
искаме да решим не само вре-
менния болшевишки проблем, 
но също и проблема, който из-
лиза извън рамките на това 
временно явление – а имен-
но изначалната същност на 
Европейските исторически 
сили. Войната има за цел да 
огради и едновременно да раз-
простре далеч на Изток същ-
ността на Европа...”.

Тук Розенберг – както 
впрочем и Хитлер, за кое-
то има многобройни цита-
ти, които сега ще прескочим 
- са Истинни Европейци. Те 
осъзнават, че болшевишки-
ят проблем, т.е. комунизмът, 
съветският строй и т.н., и 
т.н. са временни. Основна-
та задача е да се разпростре 
Европа до Урал, а Русия да 
се изхвърли зад Урал.

И затова всички идеоло-
гически трактовки на Вели-
ката война са повърхност-
ни. Това беше война не на 
„комунизма” с „фашизма”, не 
на „болшевишзма” с „наци-
зма”, и не война на две не-
различими по същността 
си тоталитарни държави, а 
Свещена война на две ци-
вилизации! В тази война по-
беди, за доброто на цялото 
човечество, славяно-гръко-
православната цивилиза-
ция; въпросът не беше нито 
политически, нито идеоло-
гически, а геополитически и 
цивилизационен.

От стр. 1

Дори да приемем, че става дума 
за сделка между две държави, 
към която ще се присъедини 
трета, документът прави ва-

жно уточнение на съществени под-
робности в световния ред, които ще 
положат, така да се каже, материал-
ната основа на бъдещето споразуме-
ние между победителите във войната. 
Това уточнение се отнася до т. нар. „зони 
на влияние“, чиито граници сега имен-
но е необходимо да бъдат потвърдени 
или оспорени. Вижда се, че победите-
лите не се канят да вземат нищо пове-
че от онова, което е в техните зони на 
влияние и което по традиция им при-
надлежи. И Чърчил, и Сталин, а заед-
но с тях и Рузвелт, за разлика от исто-
риците, социолозите и политолозите, 
отлично знаят, че правата на държа-
вите, които ръководят, не се разпрос-
тират извън тяхната зона на влияние. 
И по същество декларират, че и в бъде-
ще няма да имат претенции за пове-
че от съгласуваното. След една такава 
война не е възможно да не се направят 
подобни уточнения, защото именно 
войната ги накара да си припомнят 
как е разделен светът от край време. 
И какво е щяло да се случи, ако Герма-
ния бе победила. 

Хитлер искаше да разруши този ред и 
да промени границите на зоните на влия-
ние, за да установи своето собствено гос-
подство над целия свят. Това застраши 
целостта на света, неговата извечна ге-
ополитическа хармония и условията 
за нормалното му съществуване. Този 
ред не изключва конфликтите меж-
ду т. нар. „велики държави“, ала позво-
лява те бързо да бъдат преодоляване 
с общо съгласие за ненакърнимостта 
на геополитическото статукво. С това 
трябва да си обясним защо, след като 

открито или тайно, САЩ, Англия и 
Франция поощряват Хитлер и му по-
магат материално, се отказват от него 
и му обявяват война и преминават на 
страната на СССР. Съветският съюз не 
посяга на границите на зоните на вли-
яние и няма намерение да установява 
нов световен ред чрез завоюване на те-
ритории или разширяване на влияни-
ето си. Нищо че лидерите на западните 
държави публично говорят друго. 

Но този „циничен“ документ показ-
ва още, че самите зони на влияние, 
колкото и да са недосегаеми, все пак 
допускат до определена мяра физи-
ческо присъствие и най-вече влияние 
чрез различни пропагандни средства 
на друга велика сила. Така практичес-
ки всяка велика сила оказва въздейст-
вие и дори извършва подривна дей-
ност в чужда зона на влияние. Поня-
кога, когато „титулярът“ отслабне зна-
чително, настъпва реална промяна на 
съотношенията в съответната зона и 
на местните политици и държавници 
им се струва, че е започнала нова ера и 
е възможен „нов цивилизационен избор“. 
Така стана в последните десетилетия в 
държавите от Източна Европа, респек-
тивно в България. Това е най-измам-
ното чувство у един държавник; то го 
подвежда в действията му, разлага об-
щественото съзнание и нанася тежки 
щети на собствената му държава. За-
щото много скоро влиянието на „титу-
ляра“ бива възстановено с възстановя-
ване на неговата предишна сила и поз-
волилият си да влезе в „чуждата соб-
ственост“ доброволно се изтегля, като 
непременно оставя след себе си разру-
шения, икономическа пустош, обър-

кан политически елит, безпомощна ар-
мия. И нехае за съдбата на своите слуги 
и сателити. 

След Първата световна война на-
стъпват сериозни изменения в геопо-
литическото разположение на редица 
държави. Разпада се Австро - Унгария, 
създава се Югославия, приключва про-
цесът на обособяването на национал-
ните държави в рамките на Османска-
та империя. Затова се получава пара-
доксът през една държава да премина-
ват разделителните линии на различни 
зони на влияние. Както е в Югославия. 

Процентите, които Чърчил е изписал 
в бележката, говорят доколко силна ще 
е намесата на великите сили в разре-
шаването на политическите въпроси 
в посочената държава. Там, където па-
ритетът е установен, те ще се решават от 
всички велики сили. Това би трябвало да 
означава, че тази държава ще е неутрал-
на, но на практика не става така. Но пък, 
примерно в Австрия и Унгария се поз-

волява многопартийна система, в коя-
то съответно левите и десните партии 
да имат еднакво важно място в живота 
й. За Гърция пък, където комунистиче-
ската партия и оглавяваната от нея съ-
протива срещу окупацията, бива поз-
волено да се намали знаително влияни-
ето й. Знае се на каква жестока разпра-
ва са подложени след края на войната 
антифашистите в Гърция. 

Казано накратко, Чърчил и Сталин, 
а с тях и Рузвелт се съгласяват да запа-
зят световния ред с установените от ис-
торията зони на влияние във вида и в 
границите, в който ги сварва авантю-
рата на Хитлер. 

„Циничният документ“ е валиден 
и днес – поне за държавите, записани 
в него. Това е без съмнение. И поради 
това в тях се очакват в най-скоро вре-
ме значителни сътресения. Проценти-
те влияние не са променени, макар че 
съответните титуляри малко ги поиз-
оставиха, след като преживяха трусо-
ве и икономически и политически кри-
зи. Нещата се връщат на обичайното 
си място. Тогава тежко на техните по-
литически елити и за почти цялата им 
„политическа класа“. Няма как да не се 
повтори възмездието, което заслужиха 
след края на Втората световна война. 

Нека тогава неолибералните исто-
рици и политолози да крещят, че от-
ново са ни предали и продали. Каз-
вам това на шега, защото дори няма да 
имат смелост да си го помислят, камо 
ли да го изрекат.

Урокът на въпросната среща между 
Чърчил и Сталин и съгласувания от тях 
„циничен документ“ е изключително ва-
жен и е безценен урок по геополитика. 

 Този документ формулира един от 
най-важните и с трайно значение ре-
зултати от Втората световна война: 
възстановяване на действащия до нея 
световен ред.

ЦиниЧният документ

По Първи май 
си казах, че ни 
трябва нещо 
ново, различ-

но от традиционните 
манифестации - нещо 
което да ни събуди, да 
взриви барута, докол-
кото е останал в хора-
та. Време е за Парада на 
ПОБЕДЕНИТЕ - на жерт-
вите на Победилия Пре-
ход.

Някой трябва да при-
зове и извади на площа-
дите ония, които годи-
ни наред - три непосил-
ни десетилетия - бяха 
обругавани, унизявани, 
обеднявани, оскотява-

ни. Тази Манифестация 
на Победените ще бъде 
нещо страховито - дока-
то те се влачат мълчали-
во пред очите ни. Край-
но време е за този техен 
Поход, защото и време-
то им свършва.

Летоброенето на Па-
рада може да започне на 
есен – 10 ноември е на-
пълно подходяща дата 
за това. В Политическа-
та Секта няма да има 
особени спорове око-
ло нея, понеже всички 
там са незаконни деца 
на Прехода. Всички имат 
принос към Погрома на 
Победените. Кой каквото 

можа, направи - според 
собствената си скромна 
кройка. Бяха по-изобре-
тателни само в крадене-
то, но тук винаги е така.

Всички се наиграха до 
насита - докато се точеше 
Голямото Пропадане. И 
дори не се сещаха да уре-
дят един Парад. И ето ни 
сега нас, с тази спасителна 
идея.

Реализацията й няма 
да е лесна - тя ще бъде ис-
тинско предизвикател-
ство, няма да е достатъч-
но рутинното въобра-
жение, занаятчийските 
напъни на нашите поли-
тикани няма да са доста-
тъчни. Нужни са сцена-
ристи с бунтовно мисле-
не - и обезателно трябва 
да са достатъчно гладни.

Те трябва да са наясно 
с прокуждането на Наро-
да, в превръщането му в 
една тълпа, която мълча-
ливо се влачи към Края 

си.
Първият Парад може 

да се състои още на 10 
ноември 2019-а. Къде 
трябва да се проведе со-
фийското/централното 
шествие? Празното мяс-
то на бившия Мавзолей 
изглежда напълно при-
емливо, хубава метафо-
ра ще се получи: „тогава“ 
са манифестирали пред 
една празна, както се 
оказа, идея; сега пък ще 
се завлачат пред Тотал-
ната Празнота, част от 
която е и животецът на 
милиони хора у нас.

Онзи ден пак ни под-
сетиха: милион и полови-
на българи живеели под 
границата на бедността! 
Повтарят ни го, сякаш, за 
да не забравим. За оста-
налите няколко милиона 
също не бива много-много 
да се замисляме.

На стр. 4

Парад на ПоБедените

Кеворк Кеворкян

Иван Костов: - Не е важно “колко можем и 
колко знаем”, важното е, че ви пр-р-редадохме!..

карикатура: Тодор Цонев

Битката - завършила с победа за Цивилизацията - 
беше за Смисъла на Историята: на 20-и век, а и на 
всички бъдещи векове след него. А това не е чуждо 

и безинтересно нито на автора, нито на всеки смислен 
българин.

И ако тази Победа (възпроизвеждана ежегодно с 
празниците си) вече не работи, ще е необходима друга 
- и ако трябва, може би военна. Така е, историята се дви-
жи от война до война, от победа до победа, от Смисъл 
към Смисъл!..

Защото войната е майка на всички неща.
И разбира се, и на Смисъла!

9-и май: Битката за смисъла...
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От стр. 3

Това не е нормална ста-
тистика, тя има друго пред-
назначение - да открие тай-
ната, заради която оцелява 
българското племе. Този фо-
кус е интересен, особено за по-
литиканите ни. Но как може да 
бъде представен той на Парада, 
с какви средства? Нямам пред-
става.

Дефилето може да се про-
веде и пред някаква временна 
конструкция. Понякога, когато 
въображението е в затруднение, 
се явяват някои ефектни идеи, 
донейде груби, но поне ясни, 
например - това може да е една 
гигантска клетка, може да е и от 
злато, и в нея да се разположат 
Първенците на Прехода.

Звучи заплашително, но 
пак ще има мераклии да се ки-

прят в Клетката, пред която се 
влачат Победените. И ще при-
иждат те на талази, грабнали 
останките от живота си.

Парадът може да бъде от-
крит от каре маршируващи 
скелети - толкова на брой, с 
колкото е намаляло българ-
ското население през послед-
ната година, това ще бъде и 
текущият отчет на демограф-
ската криза. Мълчаливо ще 
преминават скелетите, заедно с 
оглозганите си мечти…

След това ще видим пости-
женията на здравеопазва-
нето - това ще е сравнително 
лесно: 200 клетници ще но-
сят един безжизнен апарат за 
цинтография; зад тях някол-
ко гигантски екрана ще при-
помнят на Клетъчните Хора 
рекордите ни по смъртност. 
Отговорник за мултимедията 

- комисарката Габриел.
Сценарият трябва да пред-

вижда рязка смяна на настро-
енията в Парада - за да не 
скучаят Клетъчните. Затова 
следва каре от Черносотни-
ци/ Наемници на Лъжата от 
всякаква порода. Весела гру-
пичка малоумници, ухилени 
до шия, славословят Рая, който 
обитаваме.

И после прииждат пенси-
онерите - живите мощи на 
Победата. Това шествие ще 
се точи най-малко шест часа - 
почти колкото парадите на 
Путин. Там поне оплакват по-
бедите си, а ние тук и себе си 
не смеем да оплачем.

Отново следва рязка про-
мяна: възхвала на чуждес-
транните инвестиции - тя 
трябва да бъде поднесена въз-
държано, но убедително. На-
пример - виждаме робини 
от шивашки цех в Радомир-
ско, натъпкани като сардели 
в един товарен асансьор - там 
ги криел собственикът грък, ко-
гато социалните идвали на про-
верка в предприятието.

Ред е на карето на Бодрост-
та, на необяснимото за бъл-
гарския разум веселие - това 
на циганите; тях не успяха да 
победят, няма и да успеят. „Чае 
шукарие“ принуждава дори 
скелетите от първото каре да 

се заклатят доволно.
Ехти циганското веселие - и 

на този фон учители носят ня-
колко хиляди фотоса на за-
крити училища, превърнати 
в руини. Клетъчните прегръ-
щат деца-математици и дори 
са се накичили с медалите им.

Сетне… После…
Накрая специално каре 

от подбрани Скелети вди-
га Клетката на Победители-
те и понася Клетъчните към 
Рая…

Циганското веселие е от-
минало. На площада остава 
да се търкаля един въпрос: 
Къде отиват Клетвите, с кои-
то ви проклинат?

Парад на ПоБедените

Проф . Васил Проданов

Днес е празник на труда - 1-ви май! 
Но какъв е неговият делник?! 356 
дни в годината реално са праз-
ник на капитала! Не просто на 

българския, а на глобалния капитал на 
системата на неолиберал-
ния капитализъм, в която 
сме включени и ние, която 
изсмуква и нас.

Получавам поздравле-
ния от рода на: „Вечно сияй, 
Труд, Мир, Май!“. И им от-
говарям: Дано да сияе, тъй 
като днес този празник ни е 
много по-нужен отколкото 
преди 30 години!

Нужен ни е, защото про-
изведеното от труда на ми-
лиони българи богатство за 
над 100 милиарда бе присво-
ено от една малка групичка 
новопроизведени капита-
листи! Никога в българска-
та история не е извършван 
такъв пладнешки грабеж на 
труда и никога в нашата ис-
тория капиталът не е имал 
такава клептократска при-
рода (от гръцкото „ klépté“ 
(крада). Милиони трудо-
ви хора бяха изхвърлени от работни-
те им места и се скитат немили-недра-
ги по света, а голяма част от тях умряха 
в отчаяние и мизерия! Защото капита-
лът пладнешки окраде труда, скрит зад 
евроатлантически купешки думи като 
„приватизация“. Думи, с които строите-
лите на днешния капитализъм обясня-
ваха на труда, че трябва да разреши да 
се изземе създаденото от него богатство, 
да се направи „приватизация“ и тази ев-

роатлантическа купешка дума ще на-
прави трудовите хора богати като аме-
риканците.

Нужен ни е, защото днес България е 
страната с най-голяма експлоатация на 
труда в Европейския съюз! Това е дър-
жавата, в която най-голямата част от 
новопроизведеният чрез труда продукт 
отива в ръцете на капитала! И най-голя-
ма част от даденото на труда чрез запла-
ти отново се изземва чрез данък добаве-
на стойност, какъвто няма дори в сим-
вола на съвременния глобален капита-
лизъм САЩ.

Нужен ни е, защото България е в най-

висока степен експлоатираната страна 
не само от свои, но и от чужди капита-
листи от така нар. „демократичен запад“, 
които са присвоили стотици милиарди 
чрез грабеж на човешки капитал, чрез 
изземване на ресурси чрез банки и тър-
говски вериги, чрез нелоялна конкурен-
ция, чрез съзнателно поставяне на сел-
ското ни стопанство в неравноправна 
позиция поради по-ниски евросубсидии 
в сравнение с други страни, чрез прину-

дителното закриване на няколко ядрени 
централи, на газови проекти и чрез как-
во ли още не!

Затова и България е една от някол-
кото страни в света, които са рекордьор 
в скоростта на нарастване на неравен-
ството през последните 30 години!

През 1989 г. – последната година на 
социализма индексът на Джини, измер-
ващ неравенството в България, е 21.7, 
което означава, че страната ни е била 
едно общество с високо социално ра-
венство. През 2006 г., преди влизането 
ни в ЕС той е скочил на 32.1. А през 2017 
г. след 10 години консумация на „евро-

пейски ценности“ – любима ляво-дяс-
на идеологическа дъвка, прикриваща 
грабежа на труда в него и нарастващата 
печалба на капитала за сметка на труда, 
той е станал 40.2.

Затова и България е страната с най-
много бедно население в ЕС. През 1988 г. 
в края на социализма под равнището на 
бедност живее 2 % от населението. След 
30 години капитализъм делът на бедни-
те е 22 %. С ревове „демокрация“ и „кой 

не скача е червен“ ударните отряди на 
прехода към капитализъм ни доведоха 
в общество, в което делът на бедните е 
увеличен в условията на клептократски 
и силно експлоатократски капитализъм 
11 пъти!

Какво означава това? Това означава, 
че живеем в страна в ЕС, в която трудът 
е най-малко защитен и се нуждае не от 
празнични първомайски фанфари, а от 
защита!

Затова, нека си кажем на днешния 
ден: Да живей труда, докато все още има 
оцелели трудови хора у нас! Да живей, 
докато последният трудов човек в стра-

ната ни не се е пренесъл в 
някой друг свят!

Да живее, защото в пар-
ламента партиите се гри-
жат главно за бизнеса, а не 
за труда!

Всякакви глупости гово-
рят, но не споменават думи 
като „експлоатация“, „капи-
тализъм“, „класово разделе-
ние“. Вместо за „експлоата-
ция“ говорят за „условия за 
развитие на бизнеса“. Вмес-
то за „капитализъм“ гово-
рят за „демокрация“, а де-
мокрацията е всъщност 
плутокрация и олигархия в 
условията на днешния не-
олиберален капитализъм. 
Вместо за „класи“ и „кла-
сово разделение“ говорят 
като папата за „бедни“ и 
„богати“. Само че с религи-
озни проповеди и целуване 
ръката на папата и патри-

арха експлоатацията и неравенството не 
намаляват, а само се прикрива тяхното 
увеличаване.

Д
а живее труда, защото днес 
българският народ се нуждае 
все повече от труда! Нуждае се 
защото хората на труда стават 

все по-малко. Нуждае се и като праз-
ник, и като делнична политика в за-
щитата му повече отколкото всеки 
друг етап на своята история!

за смисъла на думите
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Инж. Констатнтин Иванов

Днес, обаче, няма да при-
помняме гениални щабни 
стратегически замисли, нито 
танкови сражения, нито „чу-
вали“ с многохилядни плен-
ници, нито имената на много-
звездни маршали и генерали, 
изковали победата.

Нашият разказ ще бъде 
за един крал. И не какъв да е, 
а „крал на въздуха“ - една сво-
еобразна Давидова прашка 
в технологичния 20-ти век 
запраща яростта на правда-
та срещу страховитата мощ 
на Хитлеристкия Голиат, въ-
оръжен до зъби, многонаци-
онален, брониран и механи-
зиран, мотивиран от лесни 
„европейски“ победи и сти-
мулиран от цялата иконо-
мическа мощ на покорена 
Европа! Но въпреки всичко, 
сломен и победен, преди 74 
год ни! В същия този ден – 
9-ти май, Великият празник 
„със слезами на глазах“. 

Читателят предстои да 
научи или да прочете за 
първи път за един 
невероятен труженик 

на победата, 
незаспиващ черноработ-

ник на надеждата и герои-
зма, вдъхновител на волята 
на руския човек да защити 
земята си от Хитлеристкия 
агресор. Труженик с неве-
роятна ефективност, ловец 
– призрак, кошмар за пред-
ните позиции на Хитле-
ристките части, командни 
щабове и свързочни пун-

ктове, герой в Сталинград-
ската битка...

Реч е за самолета Поли-
карпов – 2. 

Създаден в СССР през 
1928г. От 1929 до 1953 заводи-
те за производство на самоле-
ти сглобяват от него около 33 
хиляди броя! Допълнител-
но от 1954 до 1959 ремонтни 
бази и работилници на Граж-
данския въздушен флот 
произвеждат още неизвест-
но колко хиляди бройки от 
самолета ПО-2. (До 1944г. 

той носи означение У-2.) 
Когато започва Велика-

та Отечествена война през 
1941г. ПО-2 незабавно започ-
ва да се използва като изклю-
чително многоцелеви вое-
нен самолет. По значимост 
на постигнатите чрез него 
военни резултати самоле-
тът ПО-2 заема неоспоримо 
едно от най-първите места 
между всички съветски во-
енни самолети, използвани 
във Великата Отечествена 
война. Някои особено „горе-
щи“ приятели и почитатели 
на ПО-2 дори считат, че той 
е най-заслужилият. И сигур-
но имат основание за това. 

Интересно и 
забележително е, 
че между всички съвет-

ски военни самолети, из-
ползвани в тази война ПО-2 
е най-старият, най-прости-
ят, най-евтиният, най-ма-

ломощният, най-бавният, 
най-нисколетящият и най-
слабовъоръженият.

Германски изтребител 
обаче почти не може да го 
атакува и да го свали. При-
чините – отдолу изобщо 
не може да го атакува, тъй 
като ПО-2 лети много ни-
ско; отгоре - при пикира-
не може да стеля към него, 
обаче само от много голяма 
височина, при което труд-
но може да го уцели и сва-
ли. Моторът и горивният ре-
зервоар са много малки и из-

вънредно трудно е да бъдат 
поразени. 

От по-малка височина 
изтребителят няма възмож-
ност да атакува, тъй като след 
такава атака не може да се 
обърне и да набере височина. 
И ще се разбие в земята.

Отзад изобщо не може 
да атакува, тъй като изтре-
бителят е многократно по-
бърз от ПО-2 и го задмина-
ва. Отстрани и отпред също 
почти никога не може да ата-
кува, тъй като нисколетящи-

ят ПО-2 се крие в гънки на 
местността, във върховете 
на които изтребителят би се 
разбил.

Изстреляни срещу ПО-2 от 
германски изтребители или 
по-малки зенитни оръжия, 
снаряди и куршуми като 
правило пробиват тялото 
и крилата му и излизат от 
другата страна, без да при-
чинят големи повреди. 

Голямокалибрени зе-
нитни снаряди, шрапнели-
те на които биха могли да 
свалят ПО-2, не е допусти-
мо да се взривят на малките 

височини, където той лети, 
тъй като взривната вълна 
и шрапнелите им ще уни-
щожат самите зенитни оръ-
дия.

Чрез пехотни оръжия 
ПО-2 също не може да бъде 
свален, тъй като на пода – 
под мотора му, горивният 
резервоар и местата за ле-
тци – обикновено има сто-
манен лист, който тези оръ-
жия не пробиват.

Чрез радиолокатори 
ПО-2 абсолютно не може да 

бъде открит.
В Германската авиация 

свален ПО-2 се счита за мно-
гократно по-голямо бойно 
постижение, отколкото сва-
лен бомбардировач, щурмо-
вик или изтребител! И това 
е така, защото през 1942г. 
ПО-2 хвърлят повече тоно-
ве бомби, отколкото всички 
останали съветски бомбар-
дировачи взети заедно. 

През следващите години 
– самолетите ПО-2 хвърлят 
тонове повече бомби, от-
колкото съветските бомбар-
дировачи от всеки отделен 
тип.

Кошмар и безсъние
Бомбардировачите ПО-2 

носят фугасни бомби с тегло 
50 и 100 кг., противопехот-
ни шрапнелни бомби с те-
гло 2,5 и 4 кг. и бронебойни 
кумулативни бомби с тегло 
1.5 кг.

При кумулативните бом-
би взривната въна не се раз-
пространява кълбовидно във 
всички посоки, а се насоч-
ва като тясна струя, подобно 
на прожекторен лъч. Тази 
струя съдържа огромна ви-
сококонцентрирана енер-
гия и може да пробива, да 
прогаря сравнително дебе-
ла танкова и друга броня.

Като бомбардировачи 
ПО-2 имат две огромни пре-
димства.

Първото предимство е, 
че когато хвърлят бомбите 
си ПО-2 могат да летят съв-
сем бавно и съвсем ниско. 
При това бомбите попадат в 
целите си изключително точ-
но!

Второто предимство е, че 
когато наближат целите си 
за бомбардиране ПО-2 мо-
гат да изключат моторите 
си и да летят абсолютно без-

шумно. При това германци-
те не могат нито да органи-
зират въздушно прикритие 
и отбрана, нито да отидат в 
скривалища. 

По време на цялата Велика 
Отечествена война, основна 
задача на ПО-2, като бомбар-
дировачи е непрекъснато да 
бомбардират – почти вина-
ги през нощта – най-пред-
ните линии на германската 
отбрана. Чрез тези бомбар-
дировки, ПО-2 унищожават 
жива сила, окопи, складове, 
командни и свързочни пун-
ктове, щабове и др. Поня-
кога един и същ участък от 
германските най-предни от-
бранителни линии е бомбар-
диран до 5-6 и повече пъти 
през една нощ, много нощи 
наред!

Тези бомбардировки сил-
но понижават бойния дух 
на германските войски и 
което е много по-сериозно 
– не позволяват на войни-
ците и офицерите да спят 
нормално.

Понякога до 5-6 пъти 
през една нощ и много 
нощи наред, те биват вди-
гани „по тревога“ за да спа-
сяват ранени, военно иму-
щество и документи, да от-
страняват разрушения, да 
гасят пожари.

Вещиците на нощта
При такова непрекъсна-

то физическо и психическо 
претоварване, и безсъние, 
германските войски на най-
предните отбранителни ли-
нии, вече не могат да вою-
ват нормално!

Най-големи, невероятни 
успехи, при нощните бом-
бардировки на тези отбра-
нителни линии, постига 
въоръженият с ПО-2 46-ти 
Гвардейски бомбардировъ-
чен полк, всички летци от 
който са жени. Командир на 
полка е майор Евдокия Бер-
шанская.

На стр. 6

кралят на въздуха

Двукратният Герой на Съветския съюз - пилотът Леонид Беда, с жени, пилоти на бомбардировачи

1-ви май - когато думите покриваха смисъла
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От май 1942 до 9-ти май 
1945г., полкът извършва 
около 24 хиляди бойни по-
лети – рекордно постиже-
ние в съветската военна 
авиация през време на Ве-
ликата отечествена война!

За една нощ, всяка една от 
жените – летци в 46-ти гвар-
дейски бомбардировъчен 
полк, е извършвала между 
12 и 14 бойни полета. Това 
постижение е буквално не-
вероятно! 

За почти всички мъже – 
летци дори половината от 
този брой бойни полети е из-
вънредно голям! Очевидно 
женския организъм е мно-
го по-издръжлив на големия 
брой бойни полети за едини-
ца време. 

Между жените – летци от 
46-ти Гвардейски бомбарди-
ровъчен полк 23 са „Герои на 
Съветския съюз“. Поне на ав-
тора не е известно в съвет-
ските въоръжени сили, во-
ювали през Великата Оте-
чествена война, да има друг 
полк, където 23 човека са 
„Герои на Съветския съюз“!

Германците наричат же-
ните – летци от 46-ти полк 
„нощните вещици“ и мно-
го са се страхували от тях. С 
това название те остават и в 
историята.
ПО-2 срещу Луфтвафе

Изключително ефектив-
ните и значими нощни бом-
бардировки на ПО-2 вър-
ху най-предните линии на 
германската отбрана сил-
но впечатляват германско-
то командване. То също ор-
ганизират подобни бомбар-
дировки върху съветските 
най-предни отбранителни 
линии, но германците не 
разполагат със самолет с ка-
чествата на ПО-2. Те използ-
ват остарели и учебни самоле-
ти, които обаче са по-бързи и 
по-високо летящи от ПО-2, а 
също така не могат като него 
продължително да летят с 
изключен мотор. Това пра-
ви германските бомбарди-
ровки не ефективни.

През втората половина 

на ноември 1942г съветски-
те войски обкръжават при 
Сталинград шеста герман-
ска армия. Германското вър-
ховно командване обещава 
да доставя на обкръжената 
армия, всеки ден, чрез транс-
портни самолети, по 500 тона 
бензин, боеприпаси, храна, 
облекло, медикаменти и др. 
В действителност обаче успя-
ва да достигне средно едва по 
около 120 тона дневно, по-
ради което Шеста герман-
ска армия след 70 дни е при-
нудена да капитулира.

Огромната заслуга за 
това имат нощните бомбар-
дировачи ПО-2!

Почти всяка нощ, дори 
при лоши метеорологични 
условия, те бомбардират ле-
тищата Питомник и Гумрак, 
където кацат германските 
транспортни самолети. Ня-
кои ПО-2 не носят бомби, а 
прожектори, които осветя-
ват летищата и останалите 
ПО-2 могат ефективно да 
ги бомбардират. При това 
те унищожават пистите за 
кацане и излитане, рабо-
тилници, складове, а също 
и отделни транспортни са-
молети.

“Горят проклетите 
танкове! Горят“

На 13.02.1944г. Сталин 
извиква главнокомандва-
щия на съветската военна 
авиация маршал Новиков 
и го пита: „Могат ли самоле-
тите Ви да спрат танкове?“ 
Новиков отговаря: „Да! Мо-
гат!“.

Сталин обяснява: „В ра-
йона на Корсун – Шевченков-
ски нашите войски са обкръ-
жили голяма германска гру-
пировка. Очаква се обкръже-
ните германци да се опитат 
да пробият обкръжението 
в посока към Лисянка. Ще ги 
подпомага мощна германска 
танкова групировка, въоръ-
жена с най-силните им тан-
кове „Тигър“ и „Пантера“. Тя 
ще нанесе деблокиращ удар 

отвън – също в посока към 
Лисянка. Ние не разполагаме с 
достатъчно танкове,, които 
да спрат германската тан-
кова групировка. Вие, другарю 
Новиков, трябва да я спрете с 
Вашите самолети!“

Новиков разсъждава: 
Щурмовиците „Илюжин 

-2“ (Ил-2) изобщо не могат да 
унищожават танкове.

Пикиращите бомбардиро-
вачи Петляков-2 (П-2), не мо-
гат да унищожават разсредо-
точени танкове на бойното 
поле. 

Единствената възмож-

ност да се спре германска-
та танкова групировка е да 
се използват ПО-2, които 
да хвърлят върху танкове-
те кумулативни бомби. Все-
ки ПО-2 трябва да носи по 250 
такива бомби – общо 375кг. 
Вероятността чрез кумула-
тивни бомби с тегло по 1.5кг 
да се унищожи танк е не по-
вече от 1:1000 (0,1%). Оба-
че и при такава малка веро-
ятност 150бр ПО-2 могат да 
унищожат 37-38 германски 
танкове, като хвърлят вър-
ху тях 37 500 кумулативни 
бомби!... 

Така настъплението на 
танковата групировка може 

да бъде спряно. 
На 15.02.1944г., когато 

германската танкова групи-
ровка нанася деблокиращ 
удар в посока към Лисяниц 
срещу нея се използват 154 
ПО-2 с кумулативни бомби, 
които наистина успяват да 
я спрат! 

Командващият на фрон-
та генерал Ватутин радостно 
съобщава на Новиков: „Горят 
немските танкове! Горят! Го-
рят проклетите!“

Старшината на 
фронта

Интересно е, че Берлин-
ска настъпателна операция 
на Червената армия започва 

на 15.04.1945г с дневни бом-
бардировки на По-2 вър-
ху командни и свързочни 
пунктове, а също щабове 
по най-предните германски 
отбранителни линии.

Във Великата Отечестве-
на война, извършените чрез 
ПО-2 бомбардировъчни 
удари имат огромно стра-
тегическо значение! Освен 
това, през време на войната, 
По-2 е и основен свързочен 
самолет, като чрез него се из-
пълняват следните извънред-
но важни задачи: при полеви 

условия командири, щабни 
и политически работници да 
се предвижват бързо и да се 
срещат лично. С ПО-2 са ле-
тели по линия на фронтовите 
маршали и генерали на СССР. 
Бързо са се пренасяли воен-
ни документи от всякакъв 
вид. Осъществявала се е връз-
ка с обкръжени съветски вой-
ски и партизански формиро-
вания. Осъществявали са се 
връзки между съветски вой-
скови групировки, телефон-
ните съобщение, на които са 
прекъснати.

ПО-2 е и основен само-
лет, чрез който през деня се 
разузнават най-предните 

линии на германските вой-
ски. По-2 е основният са-
молет, чрез който попадна-
лите в обкръжени съветски 
войски, а също и партизан-
ски отряди, са снабдявани с 
храна, облекло, медикамен-
ти, превързочни материа-
ли, леки оръжия, боеприпа-
си и други. 

Известен е следният слу-
чай: обкръжени съветски 
войски при река Волков, ос-
тават напълно без храна. Чле-
нът на съветското правител-
ство А. Микоян заповядва 
в Московския месокомби-
нат да бъдат приготвени 5 
000 порции пелмени, кои-
то след това, чрез ПО-2 са 
доставени на обкръжените 
войски. 

Непрекъснатото снабдя-
ване и „обгрижване“ на съ-
ветските части с услугите на 
По-2 се знае и тачи от всеки 
съветски войник. И много 
често от уважение самоле-
тът е наричан „Старшината 
на фронта“.

Но и това не е всичко. 
ПО-2 е и основен самолет, 
чрез който от бойните поле-
та се евакуират ранени, като 
ги разполагат в контейне-
ри под крилата. Просто ПО-2 
може да каца навсякъде, а 
това го прави и основен по-
щенски самолет, чрез който 
на фронта и обратно се пре-
насят писма. А има ли нещо 
по-жадувано за фронтова-

ка от вести от дома? Затова 
е наричан и „Небесен поща-
льон“. 

По-2 коригира артиле-
рийската стрелба през но-
щта. Той е самолета и за 
агитация – хвърля позиви 
и други агитационни мате-
риали, призовава германци-
те да се предават в плен или 
да обърнат оръжията си сре-
щу германското политическо 
ръководство.

С мощни високоговорите-
ли се извършва и устна агита-
ция на немски език. Дори гер-
манците наричат ПО-2 „Гла-
сът на небето“. 

На стр. 7

От стр. 6

И през време на Велика-
та Отечествена война ПО-2 
остава основен самолет, на 
който всички бъдещи воен-
ни пилоти се обучават пър-
воначално във военните 
училища.

Като многоцелеви вое-
нен самолет с общо 9 особе-
но важни предназначения, 
където По-2 е основен са-
молет, той има огромна зна-
чимост и резултатност във 
Великата Отечествена вой-
на и допринася извънредно 
много за победата на 9-ти 
май 1945г.

Огромни са неговата зна-
чимост и резултатност и 
като многоцелеви основен са-
молет в цивилната съветска 
авиация преди войната и след 
нея.

Така че ПО-2 с право е на-
речен „Кралят на въздуха“. 
Никой друг съветски 
военен или цивилен 
самолет не е удостоен с 
такова название!

На ПО-2 и негови-
те летци са посветени 
2 съветски филма: „Не-
бесный тихоход“ с режи-
сьор Семён Тимошенко 
от 1945г. и „В небе ноч-
ные ведьми“ с режисьор 
Евгения Жигуленко – 
филм от 1981г. Забеле-
жително е, че самата Е. 
Жигуленко също е била 
„нощна вещица“, летяла 
е на ПО-2. Тя специално 
записва и завършва ки-
норежисура, за да може 
най-правдиво да създа-
де филма „В небе ночные 
ведьми“- един от най-
прекрасните съветски 
филми! (Двата филма са 
въведени в Интернет и всеки 
може и трябва да ги види).

И нещо невероятно, 
което обаче е факт! 

И днес, 90 години след 
като е създаден ПО-2, в ре-
гионални и военни кон-
фликти, подобни на този в 
Сирия, би могъл изключи-
телно ефективно да бъде 
използван като основен 
многоцелеви самолет със 
същите предназначения 
както през времето на Ве-
ликата Отечествена война! 
Абсолютно сигурно е, че би 
бил несравнимо по-значим 
и резултатен от съвремен-
ните излишно свръхбързи 
и невероятно скъпи военни 
самолети!

Показателно е, че с парите 
за един съвременен изтреби-
тел – бомбардировач, могат 
да се построят 2000 ПО-2. 

Като споделихме с чита-
телите неизчислимите во-
енни услуги и качества на 
ПО-2, може би си струва да 
разкажем и 

за конструкцията и 
материалите, 

от които е изработен са-
молета.

ПО-2 е двуплощник, има 
две разположени едно над 
друго крила с обща площ око-
ло 33 кв.метра, изработени 
от борови дървени елемен-
ти и шперплат и е обшит 
с непромокаемо платно – 
перкал. Двигателят е петци-
линдров, звездообразен, с 
въздушно охлаждане и мак-
симална мощност при земята 
около 115 кс. Моторът няма 
компресор и това е причи-
ната, когато самолетът се 
издига нагоре, мощността 
му непрекъснато да намаля-
ва. Ветлото има две лопатки, 
(Моторът и ветлото на ПО-2 
са изключително точно изо-
бразени върху югозападната 

част на паметника на Съвет-
ската армия в София).

Колесникът на самолетът 
е неприбираем. ПО-2 има 
две разположени две едно 
зад друго места за летци. 
Най-често и в двете места има 
прибори за управление на са-
молета. Местата са напълно 
открити, но пред всяка от тях 
има полукръгла прозрачна 
козирка, която предпазва ли-
цето на летеца. Горивния ре-
зервоар е разположен меж-
ду мотора и предното място 
за летци. 

ПО-2 може да носи до-
пълнителен товар с тегло до 
300кг., а в случай на прето-
варване до 400кг. С този до-
пълнителен товар теглото 
на ПО-2 достига 1 400кг. 

Максималната скорост на 
ПО-2, без допълнителния 
товар е около 135км/ч, а с 
обемист допълнителен то-
вар, тя намалява до около 
120 км/ч. 

ПО-2 притежава 5 свой-
ства, които са изключително 
важни и полезни: 1) ПО-2 се 
управлява много просто, лес-

но и приятно. 2)Той е мно-
го „послушен“, не е „строг“ и 
„прощава“ всички пилотски 
грешки, дори когато са много 
груби. Освен това: 3)никога 
не попада сам в „плосък свре-
дел“, а ако някой съзнателно 
го въведе в такъв, сам изли-
за от него.

Тъй като е много бавен, 
4)ПО-2 може безопасно да 
лети на съвсем малка ви-
сочина над земята. 5)ПО-2 
може да излита от и да каца 
на съвсем малки площад-
ки, с дължина от 150 метра, 
които е възможно да нямат 
специално покритие и да 
представляват ливади или 
даже разорани ниви. 

При ПО-2 максималното 
натоварване на 1кв.м от кри-

лата е извънредно малко – 
около 40кг (при някои съвре-
менни изтребители това на-
товарване достига до 770кг!). 
5)Това е причината с на-
работещ мотор самолетът 
да се снижава много бавно 
и продължително със ско-
рост 1 до 2 метра в секунда. 
За сравнение парашутите се 
снижават със скорост 4-5 ме-
тра в секунда.

При 
самоле-
тите раз-
ходът на 
гориво, за 
да се пре-
вози това 
с опреде-
лено те-
гло на оп-
ределено 
разстоя-
ние, грубо 
ориенти-
ровъчно 
зависи от 
скорост-
та на са-
молета на 
втора сте-

пен – два пъти по-голяма 
скорост, 4 пъти по-голям 
разход на гориво!

Тъй като ПО-2 има мно-
го малка скорост, разходът 
на бензин, за да се превози 
чрез него определен товар, 
например бомби, контейне-
ри и др, на определено раз-
стояние е извънредно ма-
лък. 

Създаден като учебен са-

молет за най-първоначално 
обучение на пилоти, ПО-2 е 
основен самолет в аероклу-
бовете и училищата за пи-
лоти на военната и граж-
данска авиация на СССР. 
Всички съветски пилоти, 
сражавали се през Великата 
Отечествена война, без из-
ключение, са се обучавали 
първоначално на ПО-2.

Именно тези качества на 
самолета го приближават до 
библейския символ наречен 
Прашката на Давид, което 
се оказва потвърдено в ус-
ловията на една чудовищна 
война, която хитлеристки-
ят Голиат бе сразен. И при-
нос за тази велика победа 
има самолетът Поликарпов 
2 незаспиващият чернора-
ботник на надеждата и ге-
роизма, вдъхновителя на 
волята на руския човек да 
защити земята си от хитле-
ристкия агресор, кошмарът 
и призракът за предните 
позиции на хитлеристките 
части, командни щабове и 
свързочни пунктове, геро-
ят от Сталинградската бит-
ка и от хилядите знайни и 
незнайни подвизи на съ-
ветския човек – летец, кой-
то го е управлявал.

Слава на ветерана!
Слава на героя!
Слава на авиоконструк-

тора Николай Николаевич 
Поликартов!

кралят на въздуха кралят на въздуха
Авиоконструкторът Николай Николаевич Поликарпов

Пред знамето на 46-ти „Тамански“ гвардейски бомбандировъчен авиационен полк.

Командира на 46-ти гвардей-
ски бомбардировъчен авиацио-
нен полк Евдокия Берашанская 
в предната кабина на У-2.

Красивите „Нощни вещици“.
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Рубриката се води от  
доц. д-р Милен КУМАНОВ

С
лед Съединението 
на Източна Румелия 
с Княжество Бълга-
рия от 1885 г. и пос-
ледвалата само след 

2 месеца Сръбско-българска-
та война, детронирането на 
княз Александър Батенберг е 
третото голямо събеитие, кое-
то привлича вниманието и на 
българската и на европейска-
та общественост.

Особено интересна е пози-
цията на Стефан Стамболов, 
който по онова време е тре-
тата по значимост фигура в 
политическия живот на стра-
ната. Докато Петко Караве-
лов като министър-председа-
тел проявява колебание и не 
знае какви действия да пред-
приеме, за разлика от него Ст. 
Стамболов решава да направи 
всичко възможно, за да вър-
не прогонения княз обратно 
в страната и той да продължи 
да изпълнява своите функции 
на държавен глава. Събитието 
го заварва отново в родния му 
град Велико Търново. След като 
научава за станалото в София, 
първото нещо, което прави е да 
получи по-подробна информа-
ция от София, както и от други-
те краища на Княжеството. Това 
му отнема близо цяло деноно-
щие стоене през телеграфа в 
Търново, откъдето той отпра-
вя десетки запитвания до сто-
лицата и други градове, както 
и до началниците на гарнизо-
ните. Информацията, която по-
лучава е твърде противоречи-
ва, особено от страна на воен-
ните. Част от тях го известяват, 
че вече са положили клетва 
за вярност пред детронатори-
те. Това усложнява картината. 
Когато парламентарният шеф  
разбира, че повечето от команд-
ващите различни гарнизони са 
останали верни на княза,  ре-
шава да действа за завръща-
не на сваления княз, който 
междувременно е откаран в 
Ливадия, в лятната резиден-
ция на руския цар. Паралел-
но с това парламентарният 
шеф разпорежда за оттегля-
нето на временното правител-
ство, възглавено от митропо-
лит Климент,  което то и прави 
веднага. Сформирано е ново 

правителство начело с П. Ка-
равелов, което Ст. Стамболов 
също не харесва и настоява, и 
за неговата оставка.

(Бързаме да вметнем само, 
че така председателят на На-
родното събрание се отблаго-
дарява на своите преки пред-
шественици – водители на 
Либералната партия, благода-
рение на които от обикновен 
адвокат (при това без необхо-
димата правна квалификация), 
се издига стремително бързо 
по стълбицата на държавна-
та йерархия. Първо се разде-
ли със стария Драган Цанков, 
който го посочва за свой кан-
дидат на поста председател на 
IV Обикновено народно събра-
ние в края на май 1884 г.) и след 
като не получава необходимата 
за това подкрепа от новоизбра-
ните депутати, привърженици 
на П. Каравелов, премина на 
страната на последния, който 
след назвачаването му  за ми-

нистър-председател, посочва 
него за свой кандидат за висо-
кия парламентарен стол, в но-
воизбрания парламент).

Дружбата на Ст. Стамбо-
лов с П. Каравелов се оказва 
неискрена, нечестна  и твър-
де краткотрайна. Достатъчен е 
само един повод, за да се разде-
ли и с него, което и прави през 
август 1886 г. след детрони-
рането на княз Александър I. 
От този момент насетне между 
двамата политически съмиш-
леници зейва дълбока про-
паст, която остава незапълне-
на до убийството на Ст. Стам-
болов (юли 1895 г.).

Акцията около 
завръщането на княза 
продължава близо две сед-

мици. През цялото това време 
фактическото управление на 
Княжеството е изцяло в ръ-
цете на парламентарния шеф 
Стефан Стамболов. Както се 
казва, той коли и той беси. Ця-
лата администрация е поставе-
на в негова услуга, което му поз-

волява да прави каквото си 
иска.

Изненадата за главозама-
ялия се Ст. Стамболов идва от 
от там,откъдето той най-мал-
ко я очаква.  След като посре-
ща княза в Русе, изтощен от 
безсънни нощи, той решава да 
поотдъхне малко. Точно през 
този кратък промеждутък от 
време Ал. Батенберг изпраща 
телеграма до руския импера-
тор, в която му заявява, че тъй 
като от Русия е получил бъл-
гарската корона, ако не тя го 
одобрява повече за български 
владетел, ще й я върне ведна-
га. Руският самодържец му от-
говаря незабавно, че той не 
може да одобри оставането му 
повече в България.Изправен 
пред тази категорична пози-
ция князът решава добровол-
но да абдикира от престола.

Когато Ст. Стамболов уз-
нава за извършената от кня-
за постъпка, изпада в силен 

гняв, но е безсилен да предотра-
ти станалото.Никакви молби и 
увещания от негова страна  не 
са в състояние да разколеба-
ят княза, в резултат на което на 
25 август 1886 г. той напуска 
не само трона, но и България. 
Своите функции на на държавен 
глава Батенберг поверява на 
Регентство в състав: Ст. Стам-
болов, П. Каравелов и подпол-
кожвнвк Сава Муткуров.

На 16 август 1886 г. е със-
тавено и ново българско пра-
вителство, възглавено от д-р 
Васил Радославов, който по-
добно на Ст. Стамболов, по ко-
терийни съображения, също 
изоставя П. Каравелов, и се 
прикачва към колесницата на 
своя нов попечител - Ст. Стам-
болов. Тъй като и тази дружба е 
твърде користолюбива, тя също 
не просъществува дълго. При 
спречкване двамата  политици 
се разделят  в края на юни 1887 
г. Д-р В. Радославов напуска 
капитанския мостик на пра-
вителството и минава в опо-
зиция на Регентството (1886-

1887) , а след това е опозиция 
и на първия стамболовистк-
ши режим (1887-1894).

Като държавна институ-
ция, 

формирането на 
Регантството 

е предвидено в Търнова-
ската конституция. То е вре-
менен орган само при два кон-
кретни случая: при  смърт на 
държавия глава, когато  него-
вият наследник е малолетен и 
когато монархът е заставен да 
напусне престала по едни или 
други причини, както в случая 
с Ал. Батенберг. Работата сле-
дователно не е в съставянето 
на самото Регентство, а в това 
какъв вътрешен и външнопо-
литически курс то ще води. 
Това е и главната причина, 
поради която П. Каравелов не 
пожелава да остане в неговия 
състав и побърза да се оттегли 
(есента на 1886 г.)

Според основния закон из-

бор на Регентството може да 
стане само от Велико народно 
събрание. Свикването на тако-
ва събрание се налага и от из-
бора на нов владетел на бъл-
гарския престол. Поради всич-
ко това, Ст. Стамболов, който на 
практика еднолично се разпо-
режда с предостнавената му 
власт, решава новото Велико 
народно събрание. да бъде из-
брано в най-скоро време. 

В Санкт Петербург наблю-
дават внимателно развоя на 
вътрешнополитическите съ-
бития в България и не крият 
своето отрицателно отноше-
ние съм суетенето и шетнята 
на Ст. Стамболов. Проличава 
очевидната тенденция, че в Со-
фия ще се търси решение на 
държавната криза в противо-
вес с очакванията на Русия. За 
да не се допусне такова развитие 
от руска страна се предприемат 
незабавни ответни действия, за 
предотвратяване на избор за 
III Велико народно събрание. С 
тази нелека задача, поради от-

съствието на официален дипло-
матически представител в Со-
фия е  натоварен генерал Н. В. 
Каулбарс,  руски военен аташе 
във Виена).

Мисията Каулбарс
Името на генерала не е не-

известно в България. Знае се, 
че той е брат на Александър В. 
Каулбарс, военен министър за 
кратко в българското прави-
телството без министър-пред-
седател (21-23 юни 1882 г.) Ос-
вен това и самият той е изпъл-
нявал други мисии в България. 
През 1883 г. посещава Княже-
ството във връзка с уреждане 
положението на руските офице-
ри в България В резултат на тази 
мисия е подписана военната 
конвенция между Княжество-
то и Русия. Две години по-къс-
но (декември 1885 г.) генералът 
отново е в България, този път 
за да участва в международна 
комисия във връзка с урежда-
не на българо-сръбските отно-
шения след края на Сръбско-
българската война. По негово 
настояване сръбските войски са 
принудени да се изтеглят пър-
ви от Видинско – преди бълга-
рите да напуснат завзетия Пи-
рот. Идването на ген. Н. В. Ка-
улбарс през септември 1886 г. е 
трето поред в България. Зада-
чата му е да упражни влияние 
пред Регентството, което да 
отложи изборите за III Велико 
народно събрание. След като 
се запознава с негативната по-
зиция на най-висшета държав-
на институция, генералът реша-
ва да потърси подкрепа от  пра-
вителството на д-р В. Радосла-
вов , без да си дава сметка, че 
по онова време то  не е нищо 
двруг освен една марионетка в 
ръцете на всесилния регент Ст. 
Стамболов.

От своя страна министър-
председателят д-р В. Радосла-
вов полага максимални усилия, 
за да осеути намеренията на 
високопоставения руски еми-
сар. Предварително са изпрате-
ни правителствени чиновници 
в градавете, където генералът 
възнамеряваше и да произнесе 
публични речи, с които да за-
познае българската обществе-
ност с позицията на Русия.

На стр. 9

140 години дипломатически отношения между България и Русия

конФронтаЦията
(Русия и Българската криза 1886-1896 година)

От стр. 8

Престоят на Н. В. Каул-
барс в България се оказва 
твърде краткотраен – не по-
вече от месец време. След на-
правените от управляващите в 
София драстични спънки, след 
нанесения побой на охранител 
на руското консулство в Плов-
див и отказът на правител-
ството да накаже виновните за 
случая лица, той преценява, че 
мисията му в България  пове-
че е безпредметна. В начало-
то на ноемри 1886 г., заедно 
с другите членове на руската 
дипломатическа мисия на-
пуска пределите на страна-
та. На практика това означа-
ва прекъсване на диплома-
тическите отношения между 
двете държави –  твърде ря-
дък случай в дипломатическа-
та и политическа история в Ев-
ропа, тъй като се отнася до две 
държави, една от които с кръв-
та на свои войски бе осободи-
ла другата от чуждо иго преди 
само около десетилетие.

В обятията на Буриан
Станалото събитие 

рефлектира по различен на-
чин в двете държави. За Ру-
сия България не представля-
ва особен фактор, който да по-
влияе върху насоките на ней-
ната външна политика. Дори 
и след извършеното през 
1885 г. Съединение, по сво-
ята територия Княжеството 
не надвишава размерите на 
една средно взета по разме-
рите си руска губерния. При 
това тази територия е лише-
на от каквито и да било при-
родни ресурси. Единствени-
ят блатоприятстващ фактор е 
стратегическото разположе-
ние на Княжеството в центъ-
ра на Балканския полуостров, 
което го поставя в непосред-
ствено сношение с останали-
те балкански държави – Ос-
манската империя, Сърбия, 
Гърци и Румъния. От особено 
значение за руската диплома-
ция представлява и непосред-
ствената близост на Бълга-
рия до Егейско море, към ко-
ето погледана Русия е обър-
нат отдавна.

В Санкт Петербург си да-
ват сметка, че и дума не може 
да става за превръщането 
на Българското Княжество в 
„Задунайска губерния“. Един-
ственото нещо, което желае 
руската страна е управлява-
щите в България да не про-
веждат враждебна полика 
спрямо нея.

Точно това не иска да пра-
ви и Ст. Стамболов. Той обаче 
прокламира за основен курс 
в своята външна политика  
отстояването на национал-
ната неизависимост на Бъл-
гария, като под това разбира 
отдалечаването й от Русия.  
И съвсем не отчита без да раз-
бира, че по този начин я тласка 
в обятията на западните вели-

ки сили, които бяха наложили 
разпокъсването на България 
по време на Берлинския кон-
грес от 1878 г.

Това е пътят, по който име-

нития български държавник 
Стефан Стамболов се превръ-
ща е нещо като кукла на конци 
в ръцете на австро-унгарския 
дипломатически агент Стефан 
Буриан, заел своя пост в Со-
фия през 1886 г.

Новият княз Фердинанд 
Сакскобургготски

Тъй като главната задача 
на Регантството е изборът на 
нов български владетел, по-
вече от столетие вече се спря-
га легендата какви мерки са 
предприети в тази насока. В 
сформираната от III Велико 
народно събрание парламен-
тарна делегация, са включе-
ни д.р Константин Стоилов, 
Димитър Греков и К. Калчев 
(или Хаджикалчев). Делегаци-
ята посещава някои от евро-
пейските държави, сред кои-
то  и Австро-Унгария. Изборът 
й пада на – принц Фердинанд 
Сакскобургготски неин пода-
ник. Дали е случайно това? 

След като изборът на новия 
български владетел вече е факт 
сесформира високопоставена 
делегация. На първо място сред 
включените  е самият Ст. Стам-
болов. При  среща на яхтата на 
пристанището във видин става 
едно събитие, което е по повод 
разочарование у първия регент. 
Делегацияата носи да връчи на 
Фердинанд  униформа на бъл-
гарски генерал, тъй като съ-
гласно Търновската консти-
туция той ще бъде  върховен 
вожд на българската войска 
както във военно, така и в 
мирно време. За изненада на 
присъстващите принцът забе-
лязал, че на калпака липсвало 
перо  и поискал такова. Незаба-

во. Това принудило присъства-
щия Сава Муткуров да свали 
перото от своя калпак и да го 
даде на бъдещия български 
княз.Отделно от това Ст. Стам-

болов не харесал и твърде жен-
ствения вид на новия български 
избраник. Както твърдят някои 
от неговите биографи, той бил 
казал на придружаващите го 
следните пророчески думи: „с 
този принц ще има да берем 
много ядове“.

Но за връщане назад и дума 
неможело да има. Младият ав-
стриец е отведен в старопрес-
толния град Търново, където 
полага изискваната от Тър-
носката конституция клетва, 
а от там  и в София. където се 
настанява в княжеския дво-

рец.
Първата му работа след стъп-

ването на българския престол 
е да назначи ново правител-
ство, на което да се опре в бъде-
щата си дейност. Информиран 
добре кой е факторът, доприне-
съл най-много за избора на на 
българския престол той поканва 
Ст. Стамболов, да възглави каби-
нета. Пак от няои от съществу-
ващите биографи научаваме, че 
последният уж не искал да се 
нагърби с тази отговорност, 
но след като бил заплашен 
от княза, че щял да абдикира 
от престола, склонил. Така се 
поставя началото на първия 
стамболовистки режим, който 
ще управлява страната до май 
1894 г.

Макар че в първите някол-
ко години Кобургът предпо-
читал да остане в сянката  своя 
пръв съветник, в С. Петербург са 
твърде наясно за 
същността на станалите 

събития.
Те правилно са преценили, че 

главният фактор във вътрешна-
та и външната политика на Кня-
жеството няма да бъде Ст. Стам-
болов, а имено княз Фердинанд. 
Давайки си сметка от къде идва 
той, Русия не крие, че тя няма да 
одобри неговия избор като вла-
детел на българския престол. 
Това означава, че Кобургът не 
може да бъде признат за зако-
нен български княз и от оста-
налите велики сили, тъй като   
по силата на Берлинския до-
говор, изборът на новия княз 
в България трябвало да бъде 
одобрен от всички велики 
сили и покрай тях и от султа-
на, който и след станалото Съ-
единение от 1885 г. продължа-
ва да се счита за сюзерен на 
българите.

  В своята политика за 

отстояване на „националната 
независнимост“ на България, 
като министър-председател 
Ст. Стамболов продължава да 
се държи враждебно спрявмо 
Русия. В Санкт Петербург обаче 
не отговарят по същия начин. 
Там е възприета линията на 
изчакване, когато някои нови 
събития сами биха наложили 
промяната на този курс на бъл-
гарския министър-председател . 
Такива наистина не закъсняват 
и идват  от там, от където най-
малко се очакват – от страна на 
самия Кобург! 

Истината налага да кажем, 
че въпреки неблагоприятно-
то впечатление у Ст. Стамолов 
от неговата личност и поведе-
ние, като министър-председа-
тел той полага всички усилия 
като отговорен министър, за 
да наложи княза като първос-
тепенна фигура в цялостния 
политически живот на стра-
ната.  Той си представя , че съ-
действа за укрепване на дър-
жавните устой в Княжество-
то, без ни най-малка да допус-
не, че сече клона на който се 
намира. В началото на 90-те 
години на ХIХ в. князът дава 
да се разбере, че не желае да 
бъде повече под на своя пръв 
съветник снянка и че е време 
да поеме изцяло в своите ръце 
юздите на държавното упра-
вление-. Тези амбиции у кня-
за нарастват още пове след ре-
шението да се ожени и  да съз-
даде 
своя династия в България. 

Колкото и странно да из-
глеждат тези напъни на Ко-
бурга, Ст. Стамболов не само 
че не им се противопоставя, 
но и прави точно обратното 
– старае се да ги удовлетвори 
напълно. 

На стр. 10
Стефан Стамболов Драган Цанков Петко Каравелов

Генерал Н. В. Каулбарс

Княз Фердинанд I, Доростоло-Червенският митрополит Григорий (седнал), архимандрит Василий 
(бъдещ митрополит, възпитател на княз Борис), Княгинята-майка Клементина Орлеанска и други в 
дома на дипломата Димитър Станчов (прав в центъра). Горе на стълбите – придворната дама Анна 

дьо Грено, до нея Граф Робер дьо Бурбулон – личният секретар на княза, Свищов, 1890 г.
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От стр. 9
Главната пречка, която въз-

пира утвърждаването на княза е 
, че  както своя предшественк 
княз Александър I Батенберг, 
така и той е от друго, неизточ-
ноправославно, вероизпове-
дание и като такъв попада е 
под ударите на чл. 38 на Тър-
новската конституция., в ко-
ято ясно е записано: князът 
трябва да изповядва вярта на 
мнозинството от българския 
народ. Изключение от това из-
искване е се прави само за пър-
вия български княз, ако той 
не е източноправославен. За де 
премахне това препятствие Ст. 
Стамболов свика ново IV Велико 
народно събрание (1893 г.), ко-
ето променя посочения член на 
Търновската конституция в уго-
да на княз Фердинанд Сакско-
бургготски. 

В Санкт Петербург запазват 
своето пасивноно поведение и 
продължават да очакват дру-
ги, по-благоприятни събития. 
И такива не закъсняват. Ма-
кар и твърде млад за годинине 
си Кобургът до съвършенство 
е прилагал задкулистните ма-
киевелистки методи и хватки. 
Фердинанд безспорно си дава 
сметка, че първия стамболо-
виснтки режим, който наис-
тина допринася толкова мно-
го за утвърждавето му във въ-

трешнополитическия живот 
на страната, в същото вре-
ме  е и главната пречка за не-
говото признаване като за-
конен български владетел от 
външния свят. Промяна в тази 
насока князът може да очаква 
само ако спечели благоволение-
то на Русия. При наличието на 
Ст. Стамболов в управление-
то на стратната промяната в 
негативната позиция е твър-
де илюзорна. Отделно от това, 
премиер министърът, отдавна 
му бе омръзнал с нескритото 
си опекунство над него и Фер-
динанд, поради което  отдавна 
търси начин как да се оттърве от 
Стамболов. До началото на 1891 
г. това е просто невъзмможно, 
тъй като министър-председате-
лят държи в свои ръце двете си-
лови министерства – Вътреш-
ното, което сам той командва и 
Военното,което бе поверено 
на генерал Сава Мукуров, не-
гов близък приятел от детинс-
тво (и двамата родени вТър-
ново) и станал междувремен-
но съпруг на една от сестри-
те му. При това положение, 
всяко посегателство върху Ст. 
Стамболов щеше да бъде пре-

сечено мигновено.
В началото на март 1891 г. 

ген. С. Муткуров неочаквано 
умира. На неговия пост е назна-
чен младият майор Михаил Са-
вов, който до този момент е по-
знат повече като военен техно-
крат, който не питае вкус към 
политическата дейност. По-
ради тази причина кандида-
туртата му не е долюбвна как-
то от министър-председателя, 
така и от княза. За да се оттър-
ве от него  в началото на про-
летта на 1894 г. Кобургът пре-
дизвиква една интрига, която 
довежда до отстраняаването 
на военния министър, достиг-
нал вече до чин полковник.
За нов титуляр на Военното 
ведомство  е поставен полко-
вник Рачо Петров. Той също не 
се нравеше на министър-пред-
седателя, но пред дадените му от 
последния  клетви за „вярност“ 
и силните настоявания на 
княза е принеден да отстъпи и 
да даде сътласието си, за него-
вото включване в кабинета. 

От този момент, чрез Рачо 
Петров, князът придобива 
власт над Военното минис-
терство, с което дните на ос-

таването на Ст-. Стамболов на 
власт са вече преброени. През 
май 1894 г. министър-председа-
телят става жертва на друга ин-
тирига, в дъното на която от-
ново е Дворецът. Това предиз-
виква правителственият шеф 

да реагира незабавно, прибяг-
вайки до своето изпитано сред-
ство - заплашването на княза 
с оставката. За разлика обаче от 
всички други, случаи този път 
князът не отклонява оставката.  
Ст. Стамболов е истински изне-
надан, но връщане назад няма.
По негова команда са свикани 
група политически съмишлени-
ци в столицата, които се явявят 
пред Двореца с искане князът да 
не приема подадената вече ос-
тавка. По заповед обаче на воен-
ния министър Рачо Петров една 
войскова част веднага разгон-
ва стамболовистката групич-
ка. Така всесилният до този ден 
диктатор се оказва вън от упра-
влението на страната.

Сметките на Фердинанд, че  
премахването на омразния за С. 
Петербург министър-председа-
тел ще отпадне незабавно и не-
гативната позиция на руската 
дипломация спрямо него като 
владетел на Княжеството не се 
оправдават.

конФронтаЦията

Рачо Петров

За Русия отстраненият Ст. Стамболоов не представляваше по-
вече интерес, но тя продължава да гледа на Кобурга като на 
политически противник, натрапен на България от западни-

те сили. И най-вече от главния нейн съперник на Балканите – Авс-
тро-Унгария. Поради тази причина дори и след извършената пра-
вителствена промяна в София през май 1894 г. негативната пози-
ция на С. Петербург към княза не се променя. Русия умее да чака 
и за да се сдобие с толкова желаното от Фердинанд международно 
признание. Щеше да му се наложи да прави нови жертви.

От 2007 г. сме евроат-
лантизирани, мини-
мум по нормативни 
документи и щатни 

чиновници. Но за 9 години уп-
равление ГЕРБ не успя да реа-
лизира поне един от своите 3 
външнополитически приори-
тети от 2009 г.: пълноправно 
членство в Шенгенското спо-
разумение, членство в ЕИВС 
(еврозоната), премахване на 
мониторинга на ЕК.

В казионната, във финан-
сираната от чужбина „неправи-
телствена” и останалите раз-
новидности на мейнстрий-
мова пропаганда зачестяват 
апелите за борба против фал-
шивите новини. С прозрачния 
намек, че такива са  единствено 
инсинуираните от Русия и Из-
ток, без да бъде визиран Китай. 
Нито САЩ, нито Турция, нито 
инфоизточници от североат-
лантическия Остров или пък  
„Deutsche Welle”. Въпреки рево-
люционния скок на дигитал-
но-информационните техно-
логии качеството, прозрач-
ността и главна тематиката 
на инфопотока са преоблада-
ващо политико-идеологичес-
ки обвързани. А обективната 
медийна информираност на ре-
довия читател е по-ниска дори 
с тази до 1989 г., въпреки ряз-
ко променените характерис-
тики. Ако се абстрахираме от 
примитивната ретранслация 
на вътрешнополитически-
те теми, във външнополити-
ческия информационен сек-
тор преобладават официозно 
протоколните, «разнообразя-
вани» от цензурирани  вести 
на равнище - от държавна ра-
диоточка а-ла XX век, до по-
лумахаленски обективистич-
ни клюки. Те са главно  за САЩ 
и Западна Европа. Най-често са 
скучни и не интересуващи поч-
ти никого. Преведени са от АП, 

от 2-3 европейски и една турс-
ка агенции, но задължително 
са  идейно издържани и обезпе-
чаващи прехраната на много-
числените медийни смехур-
ковци и наемци.

@Европейската тематика 
(ЕС, Брекзит, 26 май - избо-

ри за ЕП) се застъпва у нас на-
последък пропагандно-про-
фесионално. Дава се екран на 
двама-трима представители на 
правителството и на кандида-
ти за ЧЕП-ове, разбирай члено-
ве на Европейския парламент, 
т.е. евродепутати. Липсват се-
риозни политико-икономи-
чески анализи и коментари 
за ползите и щетите от членс-
твото ни в ЕС. Освен това, как-
то и преди, няма пледиране 
за национално-европейски 
позиции. Във връзка с паке-
та по мобилността Макрон 
българският ТВ-зрител и чи-
татели бяха системно дезин-
формирани от кога и защо се 
стигна до «про-отчетническа-
та активност» на настоящите 
български ЧЕП-а (минус 3-ма). 
Бе премълчано, че от 2 годи-
ни насам представителите на 
правителството в комисията 
по транспорта на ЕК и висшес-
тоящите органи, вкл. в Евро-
пейския съвет, не се блокира-
ли щенията Макронови. А той 

на наш гръб си гради имидж в 
ЕС, след като дори не успя да се 
помири убедително с жълтите 
жилетки, например. По сходен 
начин стоят и нещата с по-нис-
кокачествените храни за Бълга-
рия и «Нова Европа».

Цензурирана и «деисля-
мизирана» бе и информация-
та за пожара в Нотр Дам, ос-
вен в статиите на С.Николов 
«Как да дешифрираме поу-
ките от пожара в катедра-
лата Нотр Дам?” (№1) в 
Експерт-БДД/20.04.2019 г. В 
многобройните ни и еднооб-
разни медии почти няма пуб-
ликации за другите нови ДЧ 
(държави-членки) на ЕС. Или 
ако има, те са епизодични или 
тенденциозно «правилни» по 
€-$ - Матрицата на Брюксел, 
Вашингтон, Берлин, Париж. 
Както например има дефи-
цит от информационни мате-
риали за нашите сравнително 
по-равностойни и по съдба 
съюзници и партньори Пол-
ша, Румъния, Литва, Латвия, 
Естония. Освен, че те се чувс-
твали най-осезаемо застра-
шени от Русия. И протоколни 
сведения след избори, глав-
но в първите две ДЧ от тях + 
визитите на високо казионно 
равнище. Почти нищо не се 
среща за други ДЧ от послед-
ната широка вълна в ЕС: Мал-
та, Кипър, Словения,освен 
маркиране на двустранни по-
литконтакти «на ниво». 
Какъв ти морал, каква ти 

отговорност?
За Вишеградската четвор-

ка се пише по-често, но също 
в рамките на представите на 
«Коминтерна на Вашингтон-
ско-Брюкселските централи» 
за статуквото на В 4. И за очак-
ваното послушание от страна 
на новаците пред волята на 
утвърдените водещи демок-

рации – мощните предимно 
екс-колонизаторски метропо-
лии. Емблематична е открове-
ната оценка за тях на Георги 
Константинов (Анархията), 
дългогодишен политзатвор-
ник и емигрант: «Смешно е да 
търсим от Запада морал и от-
говорност. В по-далечното ми-
нало те бяха колонизирали све-
та. Броят на техните жертви 
по времето на колониализма с 
нищо не отстъпва на жертви-
те на болшевизма. Какъв мо-
рал – нали бяха съюзници със 
Сталин и с него разделиха Ев-
ропа, а нас ни поднесоха на 
Кремъл...”(вж. интервюто му от 
20.03.2017 г. във faktor.bg и др. 
СМИ).

И преди повече от é-ти век 
нашите деди бяха чували ло-
зунги като сегашния за изклю-
чителността на една държава 
«над всичко», но с всевъзмож-
ни средства. Глобалните 
финансисти пък смятат, 
че с парите имат правото 
да контролират света.

 Родните медии и про-кази-
онната част от социалните мре-
жи не потвърждават опасения-
та на любителите на конспира-
тивни тези в 4-те централно-
европейски (ЦЕ) държави, че 
в последно  време «демо-им-
периите» се опитват «да дис-
циплинират» вишеградци, 
особено по темите: приема-
не на афроазиатски нашест-
веници от техните бивши ко-
лонии, на пактовете на ООН 
по бежанците и мигранти-
те; на Истанбулската конвен-
ция, уеднаквяване на данъ-
ците и реализация на всички 
нужни стъпки за превръща-
не на ЕС в политико-иконо-
мическа  федерация под ръ-
ководството на тандема Бер-
лин-Париж+Стара Европа и 
«Атлантико-Пацифика». Ако 
се наложи тази цел да се пос-
тигне дори и с майдани?

В прегръдката на big 
brother

Към «своеволията» на 
Варшава и до известна, по-
малка степен към Букурещ, 
Брюксел е по-толерантен 
предвид безкритичното им 

послушание отвъд Атлан-
тика и мястото им в бъдещи 
планове на САЩ за европей-
ското устройство + тради-
ционната им подозрител-
ност към Русия. 

СЛЕДВА

СЪОБЩЕНИЕ 

Централното изпълнително бюро на ПП „Нова Зора”, на осн. чл. 48, 
ал. 1, т. 4 от Устава на партията и  в съответствие с взетото решение 
на заседанието, проведено на  25.03. 2019 г., свиква разширено за-

седание на Централния политически съвет на ПП „Нова Зора”, с участи-
ето на резервните членове на  ЦПС, от 10.00 ч. на 11.05.2019 г. /събота/, в 
гр. София, ул. „Пиротска” № 3, ет. 2, в централния офис на партията. При-
съствието на членовете е задължително, предвид на решенията, които ще 
се вземат. При обективна невъзможност, да се упълномощават писмено 
други членове на ЦПС, да ги  представляват.

На заседанието  се канят да  участват редовните и резервните членове 
на Централната контролна комисия.

Командировката на участниците в заседанието е за сметка на цен-
тралния бюджет на партията. Да се носят попълнени  заповеди за коман-
дировката и билетите за пътуване.

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

ТП/ТП ЦЕНТРАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо М. Минчев  

майдани или само 
консПирология?

д-р Огнян Гърков, 
с л.д.р. посланик, член на БДД

Шарл дьо гол – Президентът на Петата реПуБлика , 
Предвестник на “нелиБералната” демокраЦия?

Преди петдесет години генерал Дьо 
Гол напусна президентският пост. Днес 
щяха да обвиняват основателя на Пе-
тата република, че не зачита свещената 
правова държава.

Това беше преди петдесет години. 
Беше преди век. Или беше преди хиля-
да години! Президентът на Френска-
та република напусна поста си. Нена-
дейно. Заради един изгубен референ-
дум. Без увъртане, без обвинения срещу 
несъвършенствата на всеобщото гласу-
ване, без коментари за качеството, въз-
растта, образователното ниво на изби-
рателите. Цинцинат се върна към плуга 
си.* Той се казваше Шарл дьо Гол. Па-
радоксът беше огромен: човекът, ко-
гото упрекваха за условията на връ-
щането му във властта през 1958 г., 
даде урок на всички свои критици, 
по демократична безпогрешност а 
те го сравняваха с Наполеон III или с 
Мусолини.

Той даде пример, който нямаше да 
бъде последван: през 1992 г. Франсоа 
Митеран обяви, че няма да подаде ос-
тавка, дори ако Договорът от Маастрихт 
бъде отхвърлен. През 2005 г. Жак Ши-
рак не напусна поста си, въпреки про-
вала на референдума  за европейска-
та конституция. През 2007 г. Никола 
Саркози (подкрепян от почти всички 

депутати от десницата и левицата) пре-
оформи отхвърления от народа текст в 
текст, който националното представи-
телство, прие. 

Когато говорим за криза на демо-
крацията, винаги трябва да се връща-
ме към извора. Когато говорим за Пе-
тата република, трябва да не забравяме, 
че вече не са същите институциите. Ко-
гато говорим за референдум по граж-
данска инициатива, за да се оплачем, че 

избирателите не могат да изразят воля-
та си между две президентски кампа-
нии, трябва да припомним, че до неот-
давна те можеха, да постигнат промяна 
на мнозинството между парламентар-
ните избори и референдумите, и дори 
оттегляне на държавния глава. Това се 
наричаше Петата република. “Жискар 
я разруши от суета, Митеран от гор-
дост, Ширак от нехайство”, казваше 
с горчива прозорливост Мари-Франс 
Гаро.

Свещената правова държава
При генерал Дьо Гол Конституци-

онният съвет не цензурираше зако-
на, гласуван от народните предста-
вители, в името на “велики принципи”, 
които тълкува по усмотрение. При 
генерал Дьо Гол чуждестранни съдии 
не диктуваха нашето поведение в име-
то на “човешките права”. При генерал 
Дьо Гол чуждестранни технократи 
не управляваха нашия франк, нито 
френската индустриална и търгов-
ска политика. 

Днес Дьо Гол щеше да бъде обви-

няван, че не зачита свещената право-
ва държава, т.е. управлението на съ-
диите. Той имаше своя собствена йе-
рархия: 

“Първо Франция, после 
държавата и накрая правото”. 

Щеше да бъде смятан от медии-
те за популист, от Еманюел Макрон 
за националист, за колбертист от ли-
бералите, за демодиран от прогреси-
стите, за “позорен представител на бе-
лия патриархат”, въпреки че е който 
той даде право на жените да гласуват, за 
ислямофоб от антирасистите, защото 
не иска неговото село да стане “Колом-
бе-с-двете-джамии”*.

Днес Дьо Гол щеше да бъде захвър-
лен в позорния кюп на апостолите на 
нелибералната демокрация, скъпа на 
Виктор Орбан. Просто защото смята-
ше, че демокрацията е власт на мно-
зинството, а не тирания на малцин-
ствата в името на велики принципи.

Превод от френски:  
Петко Петков

* Луций Квинкций Цинцинат – 519 пр.н.е.; † 430 пр.н.е. Римски консул 
през 460 пр.н.е. и диктатор през 458 пр.н.е. и 439 пр.н.е.

* Игра на думи на Colombey-les-Deux-Mosquѐes (Коломбе-с-двете-
джамии) с Colombey-les-Deux-Ѐglises (Коломбе-с-двете-църкви), селото, 
където Дьо Гол е погребан - бел. пр.

Книгата на про-
славения български 
генерал Георги Вазов 
„Участието на бълга-
рите в Освободител-
ната война“ е с цена 
15 лв и може да се за-
купи от офиса на ул. 
„Пиротска“ 3, в Со-
фия, както и да се по-
ръча с обикновен по-
щенски запис на стой-
ност 17 лв (15лв + 2 за 
пощенска пратка) на 
адрес: София 1377, ул. 
„Пиротска“ 3, за Мин-
чо Мънчев Минчев – 
до поискване.
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Антология

Аз загинах край Ржев,
сред блатата и мрака,
в пета рота, сред рев
на жестока атака.

Не видях светлина
и не чух как се гръмна –
стръмнина, тишина,
като в пропаст бездънна.

И в живота безкраен,
до последния ден,
нито знак, нито спомен
ще остане от мен.

Аз съм там, дето пие
корен тихия дъжд,
дето облак се вие
между хълмите с ръж,

дето будят петлите
всичко в ранния час
и прелитат колите
със свистене край вас,

дето нощем реката
водорасли преде,
дето мама, горката,
и до днес не дойде.

Вие, живи, кажете
как сред страшния ад
изведнъж в боевете
се прочу Сталинград.

Фронтът бе до безкрая –
като рана червен.
Аз умрях и не зная
Ржев дали е спасен.

Удържахте ли, наши,
Дон и донската степ?

Този месец бе страшен.
Беше боят свиреп!

Нима в калната есен
разгроми ви врагът
и към Волга понесен,
той проправил е път?

Не! Колоните вражи
удържа флангът ляв,
инак мъртвите даже
ще потръпнат от гняв.

Че с единствена радост
всеки срещна смъртта –
за родината паднах,
но спасена е тя!

Помрачняха очите
и сърцата мълчат,
за проверка тръбите
вече други зоват.

Всеки орден, успехи,
ще са, живи, за вас.
Но едничка утеха
ще остане за нас:

за родината скъпа
че вървяхме на смърт,
че гласа ни замлъкнал
помни родният път.

Устояхте ли, братя,
до последен боец,
че е страшно с проклятие
да те спомни мъртвец.

Това право свещено
кой ни даде, защо –
знам, горчиво е то,
но за нас отредено.

От четирсет и втора
във земята съм сам.
И какво ли е сторено

по-нататък, не знам.

Студ и зной, боеве,
смърт или изневяра?
Но дано да не е
против нашата вяра.

Може би след това
с Дон врага ни сте спрели
и в тила на Москва
пак за нея сте мрели.

И зад Волга със плам
сте дълбали окопи,
и сте стигнали там,
дето свършва Европа.

Нека знаем все пак,
че е бил несъмнено
там последният знак
в тая буря военна.

Къс земя посред мрака,
от врага непревзет,
откъдето в атака
пак да тръгнем напред.

Че зад вас, зад браздата,
се е леел метал
и прорязвал мъглата
със огньове Урал.

И врагът под картеча
е отстъпвал без ред.
Братя, може би вече
и Смоленск е превзет;

и със битки преминали
през калта и снега,
край граничната линия
днес громите врага!

Може би...Изпълнете
клетвата до един –
край Москва в боевете
споменахме Берлин!

Братя, вие връхлитате
на врага крепостта.
Де да могат убитите
да заплачат в пръстта!

Де да можем сред степите
от салюта велик
ние – глухите, слепите,
да възкръснем за миг.

О, приятели верни,
в тези тъжни поля
чак тогава безмерна
радостта би била,

радостта с неотменна
кръвна част и от нас,
от смъртта с покосени
наша вяра и страст!

Бяхме живи и падахме
честно в боя суров,
всичко свое раздадохме
със синовна любов.

Вие днес сте стопаните
и не с укор към вас
днес обръщам се аз
за смъртта и за раните.

Братя, тази война
тъй жестока и дива,
бе за всички една,
за умрели и живи.

И от живите няма
днес длъжници пред нас,
нали с нашето знаме
тръгна всеки от вас,

та за делото скъпо,
за съветската власт,
едва крачка пристъпил,

да умре като нас.
Аз – на Ржев във земята,
друг лежи край Москва.
Де сте, воини братя,
кой от вас оживя?

В градове милионни,
по села, у дома,
в боеви гарнизони
и на чужда земя?

Чужда, наша – не зная,
цяла в сняг или цвят...
Аз живот ви желая
от отвъдния свят.

Завещавам ви, братя,
светло щастие днес.
За родината свята
Да се трудите с чест!

Приемете човешки
всички трудни съдби
и победата тежка
без излишни хвалби.

И пазете я свята
всеки миг, всеки час –
като спомен за брата,
мрял за нея и вас!

1945-1946
Превел от руски Андрей АНДРЕЕВ

Аз загинах край Ржев

Александър ТВАРДОВСКИ
1910-1971

Проект за паметник на Съветския войник, който предстои да бъде издигнат край Ржев
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