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ЗОРа Е !

ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ:
ОТ „ОСАННА“ ДО „РАЗПНИ ГО!“

9-ти септември е несъм-
нено дата, която разде-
ля нашата нация. Той 
е възлова точка във 

водещата се от Войнишкото 
въстание през 1918 год. граж-
данска война в България. На 
9-ти септември Отечестве-
ният фронт, в който водещо 
място има Българската кому-
нистическа партия, завзема 
властта и в нашата страна 

започват революционни трансформации. Гражданската вой-
на продължава още няколко години. Но през 1948 г. в България 
се установява стабилен авторитарен политически режим. Граж-
данската война „утихва“. Започва успешно „строителство на соци-
ализма“. Разделението в обществото, обаче остава. Победената 
фракция на елита, макар и „преклонила глава“, запазва омразата 
си към победителите и към деня на техния триумф – 9-ти сеп-
тември. Това стана видно, когато на 10.11.1989 г. в управляващата 
класа се извърши вътрешен преврат. Фракцията, извършила пре-
врата ловко използва омразата на „бившите“ към победилите ги 
„комунисти“, и ги използва за своите цели.

На стр. 2

Проф.д.с.н. Георги Найденов

Бившият, въпреки призивите 
ми към здравните специали-
сти да вземат мерки, днес се 
е излагал не само на слънце, 

но и пред "Франкфурт Алгемайне Цай-
тунг". Приемайки присърце всяка при-
щявка и хвалба на Баце, Бившият ди-
ректно в Германия заплаши „Фолкс-
ваген“, че ако инвестира в Турция, 
щели да навредят на имиджа на Гер-
мания на Балканите.

Имам сериозни подозрения, че чуж-
дестранните журналисти се обръщат 
към него, когато трябва да поотпуснат 

напрежението и да развеселят чита-
телите. И те да видят, колко по-зле 
от Меркел има и какъв късмет са 
извадили с управляващите, защо-
то може да бъде и много по-зле.

На първо място, като си представя 
Германия къде точно я боли какво ми-
слят за нея и какъв й е имиджа на Бал-
каните, предпочитам да замълча. Те ре-
шават какъв да им е имиджът. И къде 
да инвестират. И изобщо не им дреме за 

думите на човек, който дори в роди-
ната си е станал за смях и на кокошки-
те. На второ място, отчаяното и пани-
кьосано лобиране за завода на „Фолкс-
ваген“ да е в България, показва безпо-
мощността на нашенските политици. А 
твърденията колко диктаторска държа-
ва е Турция и как ще им пострада имиджа 
като си партнират с Ердоган, показва ум-
ствена недостатъчност и пълна полити-
ческа некадърност. Ердоган може и да е 

диктатор, но всички искат да търгуват 
с него, за разлика от Баце и компания. 
Да не говорим, че турците в Германия ще 
одобрят решението и то ще е още една 
връзка между двете държави.

А какво има да предложи Баце ос-
вен корупция, разбити пътища, нек-
валифицирани работници и изнудва-
не? И Бившият става за смях на всички, 
като неадекватно се изказва навсякъде 
по всичко, от което не разбира! В случая 
прави мечешка услуга на всички. Спре-
те го, вече не се издържа! Моля, ризата с 
дълги ръкави!

Бившият Плевнелиев 
явно не се пази по вре-
ме на жегите и слънце-
то се е отразило и на 

без това крехкото му душевно 

състояние. При него се наблю-
дава някаква цикличност, на 
пълнолуние ли, на смяна на ле-
карствата ли, но мине се, не мине 
един-два месеца, той отново за-
шеметява с прозрения.

И както винаги, състояние-
то му се обостря от всяко вето 
и изказване на президента Ра-
дев. Така стана и сега за ветото 
върху цивилния шеф на „Во-
енна информация“. Що да не 
можело? Можело и цивилен да 
води военното разузнаване. Той, 
Роско, много добре знаел тази ра-
бота. Можело, според него, след 

което обвини президента Ра-
дев, че нищо не разбирал и ня-
мал експерти да го посъветват.

Изпаднах в недоумение. Ня-
мам спомен бившият да е завър-
шил някаква военна специал-
ност. Нито дори да е бил минис-
тър на отбраната. Досегът му с 
армията се изчерпва с подтич-
ването пред войската и прие-
мането на почести. И това недо-
разумение твърди, че човек с во-
енно образование, пилот, нищо 
не разбира от военните работи!

Надявам се експерти да по-
съветват бившия. В областта 

на здравеопазването. Ако тряб-
ва – сега, в жегите, на хладно при 
климатика, хладки душове, розо-

ви хапченца и ако трябва, да му 
сменят терапията, че не се издър-
жа!

Елена Гунчева

Бившият пак слънчаса

ЖЕГИТЕ ГО ПОЩУРИХА
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ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ:

...ОТ „ОСАННА“ ДО „РАЗПНИ ГО!“

БНР – ДЪРЖАВАТА НА НАРОДА
ОТ „ОСАННА“ ДО „РАЗПНИ ГО!“

От стр. 1

А какви бяха тези цели?
Целите на управляващата 

класа – висшата перестроеч-
на номенклатура на БКП, бяха 
да създаде идеологическата и 
политическата „люшкалка“ – 
изпълнителен орган – поли-
тически резерв (изразът е на 
Иван Хаджийски). Двете страни 
на „люшкалката“ станаха пре-
именуваната комунистическа 
партия и сформирования ан-
тикомунистически СДС. Лю-
леейки „люшкалката“, тоест 
сменяйки двете партии във 
властта, управляващата кла-
са – номенклатурата на БКП, 
реализира през 90-те години 
„розовата“ си мечта – стра-
тегията на ценовите шокове. 
Банкрутиралата номенклатура 
на БКП, вместо да обяви фалит, 
тоест да направи бърза прива-
тизация и от постъпленията 
да изплати външния си дълг, 
да възстанови изпразнени-
те от нея пенсионни и здрав-
ноосигурителни фондове и 
пр., обяви фалит на кредити-
ралото я българско граждан-
ство. Ценовите шокове – зими-
те на 1990/1991 и 1996/1997 г. 
предизвикаха мизерия, глад и 
нищета на българския народ. 
Икономиката на страната се 
унищожи. Здравната и обра-
зователната система се разси-
паха. Страната ни от 27-о място 
по индекс на човешкото разви-
тие се смъкна на 60-о място. По-
следиците бяха като от уни-
щожителна война.

Само в три страни - Бълга-
рия, Румъния и Русия (и час-
тично в Полша) социална-
та трансформация се извърши 
чрез стратегията на ценови-
те шокове. Не случайно имен-
но в тези страни тя беше най-
безумна. Управляващата кла-
са от съвкупен капиталист се 
превърна в съвкупност от ка-
питалисти. И стовари върху 
българския данъкоплатец „удо-
волствието“ да изплаща ней-
ния външен дълг, да пълни 
изпразнените от нея пенси-
онни, и здравно осигурително 
фондове, и пр.

Войната на 
квазиетността

Тези „успехи“ на перестрое-
чната номенклатура на БКП се 
дължат преди всичко на лов-
ко разпалваната омраза меж-
ду две големи групи от бъл-
гарския народ. Това са самите 
участници и техните наследни-
ци във водената от 1918 до 50-
те години гражданска война. 

Те образуваха твърдите електо-
рални ядра на „червената“ БСП 
и на „синия“ СДС. Тяхното при-
съствие в политическия живот 
се характеризира с коренно 
противоположни оценки по 
възловите събития от новата 
и най-новата история. Преди 
всичко с коренно противопо-
ложна оценка на 9-ти септем-
ври 1944 год.

За червеното твърдо ядро 
първият период - от Освобож-
дението до 9.09.1944 г., е вре-
мето на „дивия" капитализъм. 
Тогава народът е живеел бедно 
и мизерно, алчни капиталисти 
и корумпирани политици са го 
ограбвали безпощадно. Монар-

хофашизмът е докарал страна-
та до участие в кръвопролит-
ни войни и две национални 
катастрофи. Но сред народа е 
имало доблестни и достойни 
синове, които повели борба за 
справедливост. Тези герои на 
9-ти септември извършват 
социалистическа револю-
ция и започват изграждане-
то на социализма – общество 
без експлоатация на човек 
от човека, общество, в което 
всички са равни, общество, 
което реализира хилядолет-
ните мечти на човечеството 
за справедливост, братство, 
благоденствие и т.н. Червено-
то твърдо ядро, което има ха-
рактеристики на квазиетнос, 
съпреживява себе си като ис-
торически наследник на со-
циалния субект, който в пе-
риода на „дивия" капитализъм 
се е борил против експлоатато-
рите, а в периода на „социали-
зма" е строил най-справедли-

вото общество.
Синият квазиетнос гле-

да на историята по огледал-
но обърнат начин. За тях пе-
риодът преди „социалистиче-
ската" революция е „силното" 
време на България. Тогава ние 
сме били нормална държа-
ва, постепенно включваща 
се в европейската цивилиза-
ция. Нашите бащи (предим-
но дребни и средни, а някои и 
едри буржоа) самоотвержено 
са се трудили за прогреса на 
нацията и за благополучие-
то на семействата си. Вели-
ките сили са виновни за във-
личането на страната във вой-
ни и национални бедствия. 

Те са виновни и завземането 
на властта от престъпниците 
комунисти, тъй като в Ялта 
са „продали“ България на Ста-
лин. Социалистическата рево-
люция е трагедия за нашата 
нация. Комунистите създадо-
ха едно фалшиво, изкуствено, 
ненормално общество. Нео-
бразовани, прости, тъпи и аро-
гантни, те ни ограбиха имо-
тите, къщите, дюкяните. За 
четиридесет и пет години те 
нищо не създадоха, а съси-
паха държавата и сега наро-
дът трябва да плаща техните 
дългове.

Управляващата класа – пе-
рестроечната номенклатура на 
БКП, „командирова“ като иде-
олози при „синия“ квазиетнос 
добре обучените синове на 
членовете на ЦК на БКП Ев-
гени Дайнов, Иван Кръстев, 
Красен Станчев, Деян Кюра-
нов и др.

Водеща роля в „синия“ 

квазиетнос започна да играе 
нисшата отчетна номенклату-
ра на Ленинския районен ко-
митет на БКП – Боян Ничев, 
Александър Йорданов, Миха-
ил Неделчев, Марко Ганчев, 
Георги Данаилов, Николай 
Кънчев, Йордан Василев, Елка 
Константинова, Едвин Суга-
рев и пр. По настоящем така-
ва роля играе провинциалната 
номенклатура. Сега ГЕРБ, а не 
СДС, са антикомунистическа-
та страна на идеологическата 
и политическата „люшкалка“.

Вече 30 години перестрое-
чната номенклатура на БКП, 
която „всмука“ в себе си ак-
тивните представители на 

нисшата номенклатура на Ле-
нинския районен комитет на 
БКП и на провинциалната 
номенклатура „люлее“ идео-
логическата и политическата 
„люшкалка“, „омайва“ твърди-
те ядра и води успешна борба 
срещу българския народ. Ней-
ните две основни разпредели-
телни коалиции – Мултигруп 
и СИК воюват помежду си, но 
се и договарят. Те заедно фа-
лираха КТБ и стовариха вър-
ху българския данъкоплатец 
нейните финансови задълже-
ния. А твърдите „ядра“ се „мра-
зят“ и воюват помежду си. И 
няма никакъв шанс за бъл-
гарския народ да се обедини 
и да защити икономическите 
си интереси, срещу така съз-
дадения управляващ „елит“. 
Докога???

До тогава, докато не раз-
бере истината и същността на 
преврата на 9-ти септември, и 
революцията в обществени-

те отношения, и обществена-
та структура, започнали след 
този преврат.

А каква е същността  
на 9-ти септември?

На 9-ти септември започна 
втората буржоазна револю-
ция в България. Историческа-
та истина е, че периодите от 
Освобождението до „социалис-
тическата" революция и от 
тогава до 10 ноември 1989 г. са 
две фази на един и същ про-
цес - процесът на трансфор-
мация на традиционното па-
триархално българско обще-
ство в капиталистическо. Но 
този процес има двойствена 
същност.

От една страна, процесът 
на трансформация, при кой-
то се разкъсва връзката на не-
посредствения производител 
с неговите средства за произ-
водство и масата от населе-
нието се превръща в наемни 
работници, е свързан с прила-
гането на голямо по мащабите 
си насилие спрямо народните 
маси. От друга страна, той води 
до гигантски ръст на произво-
дителните сили и до същест-
вени позитивни изменения в 
техния начин на живот.

Всяко от двете твърди ядра 
приема за себе си само едната 
страна на двойствената същ-
ност на генезиса на капита-
лизма. В додеветосептемврий-
ския период синият квазие-
тнос вижда само тласъка на 
общественото развитие, ре-
зултат от дейността на социал-
ния субект, към който е при-
надлежала неговата фамилия. 
Но не вижда диващината, с ко-
ято този социален субект е ут-
върждавал новия начин на 
производство, фамилната ис-
тория съхранява спомена за 
това, как добре се е живеело 
(и те - управляващата класа, 
действително добре са си жи-
веели), но не и за глада мъки-
те и страданията на народа по 
времето на войните и нацио-
налните катастрофи.

Червеният квазиетнос, об-
ратно, в първия период вижда 
само диващината и мизерията, 
но не и прогреса. По проста-
та причина, че самите те или 
техните бащи и деди са били 
дребни земеделци, мятащи се 
в примката на възхождащия 
капитализъм. Червеният ква-
зиетнос никога няма да разбере 
обективността на генезиса на 
капитализма и неизбежност-
та на обедняването, експло-
атацията и експроприация-
та на средствата за производ-

ство на народната маса. Ни-
кога няма да осъзнае и своята 
роля в следващия - следдевето-
септемврийски период, кога-
то червеният елит в качество-
то си на съвкупен капиталист 
направи масова експропри-
ация на дребната частна соб-
ственост и превърна масата от 
населението в наемни работ-
ници.

Никога управляващите по 
времето на „социализма“, тоест 
по времето на съветския държа-
вен капитализъм, и техните на-
следници няма да погледнат 
на себе си като на борци не 
против, а за утвърждаването 
на капиталистическия начин 
на производство. Те винаги ще 
виждат само високата морална 
мотивация на активността си 
при експроприацията на соб-
ствеността (строим най-спра-
ведливото общество), а на съ-
пътстващото я насилие, без-
законие и гавра с личната съд-
ба на стотици хиляди хора ще 
продължават да гледат като 
на „грешки на растежа".

Твърдосините обратно - в 
този период виждат само гра-
бежа, униженията и безпра-
вието, но не и прогреса, ре-
зултат от утвърждаването на 
съветския държавен капита-
лизъм. Те никога няма да раз-
берат, че „комунистите" на-
правиха това, което те - в ка-
чеството си на управляваща 
класа - не успяха да направят - 
дадоха решителен тласък в ут-
върждаването на капиталис-

тическия начин на производ-
ство. Благодарение на което 
ръчното производство на хра-
на, облекло, жилища и т.н. се 
смени с едро машинно произ-
водство и в живота на народна-
та маса настъпиха съществени 
положителни изменения.

Войната срещу  
българския народ

Вече 30 години „комунисти-
ческият“ и „антикомунистиче-
ският“ политически елити се 
възползват от тази едностран-
чивост в манталитета и свето-
гледа на твърдите ядра, въз-
ползват се от предопределе-
ните от личната и фамилната 
съдба стереотипи на полити-
чески симпатии и политическо 
поведение. Двата елита правят 
всичко възможно за замразя-
ването и съхраняването на тази 
едностранчивост на световъз-
приятието. Конфронтацията на 
двете твърди ядра е изгодна на 
двата елита, тъй като вече 30 
години им гарантира ясно оч-
ертан периметър в политиче-
ското пространство. „Сините“ 
антикомунисти бяха сменени 
от гербаджийските „антико-
мунисти“. Тоест, докато през 90-
те години управляващата класа 
използваше като „антикомунис-
тическа“ страна на „люшкалка-
та“ нисшата отчетна номен-
клатура на Ленинския райо-
нен комитет на БКП (СДС), то 
сега тя използва провинциал-
ната номенклатура. Но нещата 
не се променят. Управляващата 

класа, тоест на първо място две-
те основни разпределителни ко-
алиции – Мултигруп (А. Доган, Д. 
Пеевски, Ц. Василев и др.) и СИК 
(В. Вълков, Л. Гоцев, Б. Борисов, 
М. Михалев и др.), продължават 
заедно войната си срещу бъл-
гарския народ. Сикаджиите сме-
нят „политическото“ пипало на 
своя „октопод“. Но винаги осигу-
ряват достатъчно силна „антико-
мунистическа“ партия като стра-
на на „люшкалката“. Управлява-

щата класа „люлее“ люшкалката 
– изпълнителен орган – полити-
чески резерв. Сменя във властта 
ту политическото пипало на 
Мултигруп, ту на СИК. А ние, 
българският народ продължа-
ваме да се мразим.

Неизбежният див, 
варварски процес

Октомврийската револю-
ция в Русия 1917 год. и Де-
ветосептемврийската в Бъл-
гария 1944 г. са революции, 

изиграли решаваща роля за 
утвърждаването на капита-
листическия начин на жи-
вот в нашите две страни. По 
принцип трансформацията 
на традиционното общество 
в капиталистическо винаги 
и навсякъде е продължителен 
процес. Той е вековен процес 
преминаващ в цяла пореди-
ца от революции. Например 
във Франция основната бур-
жоазна революция е през 1789 

г. Но следват още вторичните 
революции през 1830 и 1848 
г. И чак след революцията 1871 
г. във Франция окончателно 
кристализира политическа-
та система на капиталисти-
ческото общество. Генезисът 
на капитализма в страните от 
първия ешелон на капитали-
зма винаги протича в услови-
ята на авторитарни политиче-
ски режими. По простата при-

чина, че именно авторитар-
ните политически режими 
могат да осигурят най-бла-
гоприятни условия на екс-
проприация на средствата за 
производство на народната 
маса и превръщането й в на-
емни работници. Това е див 
и варварски процес. Но той е 
неизбежен.

През ХХ нещата са още по 
сложни. Защо?

Условията на трансфор-
мация на традиционното об-
щество в капиталистическо 
в страните от втория и тре-
тия ешелон на капитализма 
са извънредно разнообраз-
ни. В тях регионалните при-
родо-климатични условия, 
традиции и изходно ниво са 
твърде различни. Освен това 
за разлика от страните от пър-
вия ешелон на капитализма, 
където авторитарните полити-
чески режими трябва да уста-
новяват основно компромис 
между различните класи или 
фракции на привилегирова-
ни класи, в страните от вто-
рия и третия ешелон на ка-
питализма авторитарните 
политически режими тряб-
ва да установяват компро-
мис и между различните ет-
нически и религиозни групи. 
Това е несравнимо по-трудна 
задача. Затова авторитарните 
режими в страните от втория 
и третия ешелон на капитали-
зма се характеризират с твър-
де голямо разнообразие. 

На стр. 4

Кеворк Кеворкян

Омръзна ми да ме пи-
тат какво е било НРБ 
за мен. Сега ще ви на-
пиша какво е било 

НРБ за 99% от народа. Остана-
лият 1% бяха в Белене!

За обикновения човек На-
родната република не бе до-
лар за 96 ст. Не бе и мощна ин-
дустрия. Не бе и ДС. За обик-
новените хора 99% НРБ беше 
нещо уникално.

Когато ходехме по улици-
те, на който и да е град или 
село, не само няма кой да те на-
падне, ами и да те напсува! Ре-
шетки по прозорците? Стига, бе, 
- това да не е затвор. Железни 
врати по входовете? Та ние не 

сме били диваци! Нито нар-
комани, нито просяци, нито 
крадци.

НРБ - това е, когато позна-
ваш всички в блока, дори ко-
гато е на 16 етажа. Може да вле-
зеш при всеки и да си поискаш-
захар, сол или каквото и да е.

НРБ - това е, когато възрас-
тен се качва в градския транс-
порт и младите като по коман-
да ставаха да отстъпят място. 
Така ни учеха.

НРБ - тогавашните гастро-
номи работеха като днешни-
те магазини. Вървиш и буташ 
количката, но нямаше никак-
ва охрана. Бележката за сире-
не лелката я пишеше с молив 
отгоре на хартията. Нямаше 
камери за наблюдение. На нико-
го не му минаваше през главата 
да краде.

НРБ – най-доброто образо-
вание, и то без пари.

НРБ – времето, когато мал-

цинствата ги ограмотяваха и 
те работеха по строежи и кому-
нални предприятия. Всички!

НРБ – време, в което ули-
ците бяха излизани до блясък 
и кметството не плащаше мили-
они на някакви олигарси.

НРБ – време, в което бъл-
гарският милиционер не мък-
не загубилото се дете в мили-
цията, а го изпраща до вкъщи 
и го предава на родителите му 

и после отдава чест! И не зара-
ди някаква изгода! Към мили-
ционера имаше уважение!

НРБ – време, в което голе-
мите можеха да се доближат 
до дете и да го попитат има ли 
нужда от помощ! Днес такъв 

ще го обвинят в какво ли не!
НРБ – време, в което всеки 

оставяше ключа под чердже-
то на вратата. Никой не кра-
деше.

НРБ - от работата ти дава-
ха на смешни цени жилище! 
Ипотека никой не знаеше как-
во означава! Банкерите не бяха 
толкова алчни, а властта им чу-
пеше ръцете от китките!

НРБ – време, в което по те-
левизията не показваха кама-
ри трупове и силиконови гър-
ли. Предаванията бяха познава-
телни и образователни.

НРБ – времена, в които, ако 
не отидеш в магазина една го-
дина, цените после бяха съ-
щите!

НРБ – времена, в които 
стругар или шофьор бе също 
престижна професия.

НРБ – времена, в които ох-
ранител в училище бе извра-
щение! Най-страшна бе леля 
Пена с парцала за миене.

Не знам как да обясня по 
добре какво е НРБ за 99% от 
хората.

Автор: Всички, които са 
живели в НРБ. 

Заглавието е на редакцията

За обикновените хора 99% НРБ беше нещо уникално

Водеща роля в „синия“ квазиетнос започна да играе нисшата отчетна номенклатура на Ленин-
ския районен комитет на БКП – Боян Ничев, Александър Йорданов, Михаил Неделчев, Марко Ган-
чев, Георги Данаилов, Николай Кънчев, Йордан Василев, Елка Константинова, Едвин Сугарев и пр.

1997г. Шампанско за погрома.
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Докато някои плачат за 
„швайнес“, тоест за пра-
сетата, които са били, или 
ще бъдат избити, преми-

ерът мисли за „ваген“, тоест за 
прословутата немска „народ-
на кола“ или „Фолксваген“. Но, 
докато немските автомобило-
строители търсят страна, в ко-
ято няма да проверяват фал-
шивите им данни за изпуска-
ните от колите вредни газове, 
българите блокират пътища и 
кръстопътища, за да спрат без-
умното изтребление на своите 
грухчовци. В най-добрия слу-
чай, не искат да правят 

Коледа посред лято, 
пък на Нова година да 

тримирят. Обаче директива-
та на ЕК е безпощадна и пра-

вителството на Бойко Бори-
сов я изпълнява точ в точ, сре-
щу мижавите няколко мили-
она евро компенсации, които 
Брюксел му обещава. Как ина-
че ще отвлече общественото 
внимание от факта, че е про-
спало сума ти време, през ко-
ето можеше да предотврати 
или сведе до минимум зараза-
та от африканска чума, вмес-
то да „лекува“ последиците от 
нея, избивайки едновременно 
здрави и болни, диви и питом-
ни свине. Смяната на министъ-
ра на земеделието Румен Поро-
жанов с бившия министър Де-
сислава Танева, която беше из-
лязла в отпуск по майчинство, а 
после оглави парламентарната 
комисия по земеделие, не про-

мени нищо. Защото „калин-
ките“ в министерството, ДФ 
„Земеделие“, Българската аген-
ция по безопасност на храни-
те (БАБХ) и др. останаха не-
покътнати. Само дето народът 
прекръсти БАБХ на „Баба Х“. 
Остана на поста си и скандал-
ният шеф на БАБХ д-р Дамян 
Илиев. Чак след като по вина 
на тази агенция бяха унищоже-
ни стотици хиляди овце, кози 
и прасета, Прокуратурата се 
зае да разследва своеобразна-
та държавна ОПГ, раздала ми-
лиони за мобилни инсинера-
тори за унищожаване на жи-
вотински отпадъци, вместо да 
възстанови или подпомогне 
държавните екарисажи. С та-
кива кадри-толкова!

А какво направи през това 
чумаво чернобилско време

нашият пръв държавен и 
партиен ръководител Бойко 
Борисов? Отбиваше критики-
те на опозицията и търсеше на 
кого да стовари вината за собст-
вения си управленски провал. 
Намери виновник в лицето 
на румънските туристи, ко-
ито си носели храна, ядели и 
хвърляли, а пък ние „чистим 
ли чистим“. В Румъния ква-
лифицираха тези обвинения 
като глупави, а хотелиерите и 

концесионерите по българско-
то Черноморие изтръпнаха, че 
това ще отблъсне румънските 
туристи, които заедно с украи-
нците и руснаците, са най-масо-
вите клиенти на българския ту-
ризъм.

Паралелно със „свинския 
Чернобил“, който се превър-
на в катастрофа за свиневъ-
дите, обявили за свой кръст-
ник Бойко Борисов през фев-
руари 2013 г. Специализира-
ната прокуратура започна да 
„изпуска“ данни от разследва-
нето на „ТАД Груп“ и по-точно 
на нейния шеф Иван Тодоров, 
на търговския й директор Геор-
ги Янков и на хакера Кристиян 
Бойков, осъществил незакон-
ното проникване в информа-
ционните масиви на НАП и 
пускането в Интернет на лич-
ните данни на над 5 млн. бъл-
гарски граждани. С едничка-
та цел да бъде свалено „най-ус-
пешното“ правителство и да се 
промени геостратегическата 
и цивилизационна ориента-
ция на България. Шефът на 
Специализираната прокура-
тура, той и единствен канди-
дат за главен прокурор, Иван 
Гешев, оправда „изпускането“ 
с това, че доскоро по медиите 
говорела само едната страна – 

„ТАД Груп“ и нейните адвока-
ти. Прокуратурата нямало да 
мълчи, защото не била винов-
на за нищо.

Нищо ново пад слънцето. 
Поучени от опита с предиш-

ните визити на Борисов в Аш-
хабад, Доха и Рияд, ние запаз-
ваме своя здравословен скепти-
цизъм и към последната визи-
та на „Булгарбаши“ и компания 
в Туркменистан. Нищо че пре-
ди да са се върнали в страната на-
шите политически туристи ни за-
сипаха с добри новини: за тур-
кменски природен газ, за ико-
номическо сътрудничество, за 
южнокорейски инвестиции в 
България и така нататък. Оста-
ваме нащрек, понеже знаем, че 
обещанията на управляващи-
те се правят с предизборна цел 
и често пъти нямат нищо общо 
с практическите резултати от 
тяхната реализация. Какъв тур-
кменски газ, какъв газов хъб 
„Балкан“, когато „Газпром“ е из-
купил синьото гориво от турк-
менистанските находища край 
Каспийско море? Следователно 
този газ може да дойде до Бъл-
гария само по руските газопро-
води през Украйна или по „Тур-
ски поток“. Миналия понеделник, 
на 12 август, Борисов трябваше 
да разговаря с руския си колега 

ФОЛКСШВАЙНЕС!Петко Петков

В разгара на „свинския Чернобил“, при който само в об-
ласт Русе бяха евтаназирани, тоест отровени, нах-
върляни в хендеци и затрупани с пръст към 80000 
прасета, премиерът Борисов извести на народа, че 

освен чума, в тази страна се случват и положителни чуде-
са. А именно, че България остава в надпреварата за новия за-
вод на германския автомобилен гигант „Фолксваген“. Един вид, 
все още има шанс да подхлъзнем някак си „приятеля Тайпи“. 
Включително и като привлечем инвестиции от Южна Ко-
рея. Макар министърът на икономиката Емил Караниколов 
да предупреди, че преговорите са в съвсем начална фаза, пре-
миерът Борисов обяви южнокорейската инвестиция в аку-
мулаторен завод за свършен факт. Съобщи също, че инвес-
тицията ще е за 1,5 млрд. евро, колкото ще струва и заводът на 
„Фолксваген“. „И без Фолксваген си направихме голяма реклама“, 
рече той. Това, значи била целта, да рекламираме нещо, дето 
го няма. Ликуй, народе!

Дмитрий Медведев за възмож-
ността по руските тръбопрово-
ди и през „Турски поток“ да се 
транзитира туркменски газ до 
газовия хъб „Балкан“. Медве-
дев си записа и каза „Ще видим“. 
Трябва да напомним все пак, че 
Турция не просто транзитира 
газ, а го продава като свой с пе-
чалба и няма да направи пода-
рък на България заради прия-
телството между Ердоган и Бо-
рисов. Тогава каква е файдата от 
визитата на Бойко Борисов и не-
говите четирима министри (на 
регионалното развитие и благо-
устройството, на транспорта, ин-
формационните технологии и съ-
общенията, на икономиката и на 
енергетиката) в Туркменистан? 
Те просто си прекараха приятно в 
националната туристическа база 
„Аваза“, недалеч от град Туркмен-
баши и толкова. Или, както писа 
вестник „Сега“ (12.08.2019), „Бул-
гарбаши“ акостира в Туркмен-
баши“. Участието на българските 
туристи в Международния ико-
номически форум беше симво-
лично, понеже на него се обсъж-
даха въпроси на икономическо-
то развитие и сътрудничество-
то в Каспийския регион, а не на 
Балканите или в Европа. Един-
ственото балканско явление е фа-
ктът, че Борисов бяга от Бълга-
рия, като от чумава овца или 
свиня. Защото борбата с чумата, 
провеждана по метода на пого-
ловната евтаназия, не носи слава 
и висок предизборен рейтинг. 
Напротив, трупа негативи за 
управляващите „Граждани за ев-
ропейско развитие на България“ и 
техните присъдружни „обединени 
патриоти“. Кое е европейското 
в ликвидирането на цял живот-
новъден отрасъл? Кое е „патри-
отичното“ в безропотното ни 
подчиняване на капризите на 
брюкселските бюрократи сре-
щу мизерни подаяния от 3 млн. 
евро за „справяне“ с чумата по 
свинете? Евтаназията на стоти-
ци хиляди прасета „справяне“ с 
чумната епидемия ли е?

По време на  
„османското присъствие“,

когато в Истанбул плам-
нела епидемия от чума, султа-
ните оставяли дворци и хареми 
и се спасявали в места, където 

болестта още не се е промъкна-
ла. В книгата си „История на Ос-
манската държава“, австрийски-
ят дипломат и историк Йозеф 
Хамер пише, че на 30 юни 1456 
г., три години след завоюване-
то на Константинопол, султан 
Мехмед Втори Фатих или За-
воевателят, обявил война на 
принца на остров Хиос. Тога-
ва на остров Лимнос починал 
принцът на Митилини Дория 
Гателузио и историкът Дукас, 
който имал висок ранг в дворе-
ца на Митилини, отишъл в Ис-
танбул да плати на султана го-
дишните данъци на островите 
Митилини и Лимнос, възлиза-
щи на 3000 и съответно 2500 
дуката към началото на 1455 г. 
Дошъл с определените му 2000 
златни дуката и принцът на ос-
тров Имвроз. След това Дукас се 
върнал на Митилини за да вземе 
и заведе при падишаха младия 
принц – големият син на До-
рия. Не намерил  султана в сто-
лицата и този факт Хамер обяс-
нява така: „Заради чумата, коя-
то по това време отвори пътя 
на смъртта в Истанбул и обла-
стите отвъд Балкана, падиша-
хът често сменяше жилището 
си. Дукас потърси падишаха в 
Одрин, София и Филибе (Плов-
див). Накрая имаше честта да 
го намери на един планински 
връх в прохода Излади (Златиш-
кия проход – б.пр.), където бе 
развърнал лагера си. След като 
принцът на Митилини даде по-
даръци на великия везир Махмуд 
паша и на везира Ахмед паша, 
беше приет в палатката на па-
дишаха. Фатих оказа гостопри-
емство на принца и му позволи 
да му целуне ръката, но на след-
ващия ден  нещата се бяха про-
менили. От името на падишаха 
везирите искаха той да изоста-
ви о-в Тасос и да изплати в двоен 
размер данъка, който се плаща-
ше до тогава. Дукас се опита да 
обясни, че събирането на тол-
кова пари е трудно до степен на 
невъзможно и накрая се сметна 
за уместно данъкът да се увели-
чи с до 1/3. Преди завръщането 
им, на принца бе облечен обшит 
със сърма кафтан, а на Дукас и 
останалите от свитата – коп-
ринени кафтани“. 

Днес някой душманин на 
етническия мир би нарекъл 
това рекет, но млъкни сърце! 
Пари се печелят, важното е, 
че османското робство е било 
само една метафора, както 
твърди социалният антропо-
лог Харалан Александров. Ос-
вен данъка, на принца на Ми-
тилини било възложено да пази 
средиземноморските остро-
ви и части от анадолския бряг, 
както и да отговаря за осман-
ските пленници, които щели 
да се вземат от там. На турски 
пленник и роб се произнасят с 
една дума: есир. А робството е 
есарет…

И Бойко Борисов, като 
един „демократично избран па-
дишах“, редува посещение след 
посещение в чужбина, колко-
то може по-далеч от чумавата 
си държава, на която божем 
е премиер. Но, докато той пра-
веше мухабет с президента на 
Туркменистан Гурбангули Бер-
димухамедов, чието име едва 
ли може да произнесе без запъ-
ване, ние си спомнихме, че той 
беше личният зъболекар на 
предишния пожизнен прези-
дент на Туркменистан, Сапар-
мурад Ниязов, наречен „Тур-
кменбаши“, тоест „Бащицата на 
туркмените“. После Гурбан-
гули Бердивухамедов наследи 
поста пожизнен президент и 
минава за новия „Туркменба-
ши“. Точно когато двамата „ба-
шии“ обсъждаха двустранни-
те и международните отноше-
ния, министърът на външни-
те работи на Турция Мевлют 
Чавушоглу получи най-ви-
сокото държавно отличие на 
Япония – „Знакът на изгрява-
щото слънце“ с лента, закичен 
му от самия японски импера-
тор Нарухито. Къде е Гурбан-
гули, къде е Нарухито?! 

Наскоро, когато президен-
тът на САЩ чул името на своя 
украински колега Володимир 
Зеленский, запитал: „Кой беше 
този?“ Тръмп обаче няма да за-
брави името на Реджеп Тайип 
Ердоган, който без да му иска 
позволение купи руски зенитно 
ракетни комплекси С-400 и не 
изглежда притеснен от това, 
че САЩ изключиха Турция от 

програмата за изтребителите 
от пето поколение F-35. Докато 
правителството на Бойко Бори-
сов си купи като котка в чувал 
още непроизведените 8 броя 
изтребители F-16 Block 70, 
предплащайки ги авансово. 
Държавният департамент бла-
годари на Борисов, но никак не 
сме убедени, че Тръмп е запом-
нил неговото име. И не само не-
говото.

Междувременно, докато в 
„Аваза“ обсъждаха регионално-
то икономическо, енергийно, 
технологично, транспортно и 
друго сътрудничество и глобал-
ната роля на Каспийската ико-
номика, Турция и САЩ прего-
варяха относно формирането 
на зона за сигурност в Северна 
Сирия. Но, въпреки взаимните 
уверения в добронамереност, по-
стигнаха съгласие само за създа-
ването на Общ оперативен цен-
тър, който да се базира в Турция. 
В турските медии, проправител-
ствени или опозиционни спря-

мо управлението, като вестници-
те „Миллиет“, „Джумхуриет“ и 
„Йеничагъ“, преобладават оцен-
ките, че Турция е била измаме-
на за пореден път. Понеже САЩ 
нямали намерение да оттеглят 
подкрепата си за така нарече-
ните Сирийски демократич-
ни сили, гръбнакът на които са 
въоръжените отряди на PYD/

YPG/PKK (Партия на демокра-
тичния съюз/Формирования за 
защита на населението/Кюрдска 
работническа партия). Остава не-
решен и проблемът с петте мили-
она (заедно с нерегистрираните, 
б.а.) сирийски бежанци на тур-
ска територия, които само в Ис-
танбул са към 500 000 души. Ва-
лийството на мегаполиса е реши-
ло тези от сирийците, които са 
регистрирани в други градове, да 
бъдат върнати там. Що се отна-
ся до тяхната интеграция в тур-
ското общество, доклад за миг-
рацията, изготвен от Партията 
на националистическото дейст-
вие на Девлет Бахчели, твърди, 
че тази интеграция ще отнеме 
поне 100 години. Като алтерна-
тиви за трайно решение на въпро-
са със сирийците докладът избро-
ява: доброволното им завръщане, 
интеграцията и презаселването 
им. Понеже интеграцията е мно-
го бавен процес, а заселването им 
в Турция ще промени демограф-
ската картина, най-вероятно 
Анкара ще настоява за връща-
нето им там, откъдето са дошли. 
Лично президентът Ердоган 
обяви, че Турция се оттегля от 
споразумението за реадмисия 
с ЕС, понеже Евросъюзът не е 
отпуснал и 1/3 от обещаните 
6 млрд.евро за сирийските бе-
жанци в Турция. Той говори 
за „коридор на мира“, имайки 
предвид една зона с дълбочи-
на 30 км., контролирана от Тур-
ските въоръжени сили, докато 
САЩ се пазарят за много по-
тясна ивица. Според една пуб-
ликация във вестник „Джумху-
риет“ (10.08.2019): „Ако целта 
на зоната за сигурност, която 
ще се формира в Сирия, е само 
да възпрепятства мигрантския 
поток, голяма е вероятността 

тези места да се превърнат в 
един голям концлагер. И това ще 
отвори пътя на хуманитарна 
криза, виновна за която ще бъде 
и Турция… Има три неясни 
точки и едната е, дали Турция 
може да пази „зоната за сигур-
ност“, която за САЩ е нещо съв-
сем друго. Решението: сътруд-
ничество със Сирия“.

От стр. 3

Те се характеризират и с нес-
табилност, но също и с посто-
янно възобновяване на оп-
итите да се установи режим, 
който веднъж завинаги да 
сложи „ред" в страната и да 
осигури спокойствие.

В България след 
Освобождението,

което изигра роля на ос-
новна буржоазна революция, 
доминиращата в Учредително-
то събрание Либерална партия, 
изразяваща интересите на пре-

обладаващата маса на дребните 
собственици, успява да наложи 
приемането на демократична-
та Търновска конституция. Тази 
конституция е направена по 
образеца на Белгийската кон-
ституция. По това време Бел-
гия е една от най-напредналите 
европейски страни. Но копира-
нето на конституция, която е ес-
тествена форма на политически 
отношения в развита страна, се 
оказва погрешна стъпка. Защото 
тази форма на политически от-
ношения се оказва непригодна 
за изостанала България. Борба-
та между различните фракции на 

буржоазията добива „балкански" 
вид, добре описан от Алеко Кон-
стантинов. Започват и първите 
опити за отменянето на Търнов-
ската конституция - например 
нейното суспендиране през 1881 
г. от Великото народно събрание в 
Свищов, което гласува на княз А. 
Батемберг неограничени пъл-
номощия за 7 години. Впослед-
ствие през 1883 г. конституция-
та е възстановена. Периодите на 
сравнително демократичен по-
литически живот са постоянно 
прекъсвани от периоди на ав-
торитарни политически режи-
ми, например Стамболовия, от 
преврати, като Деветоюнския 
- 1923 г., и Деветнадесетомай-
ския - 1934 г., до установяването 
на монархическия авторитарен 
политически режим и накрая 
през 1948 г. – от авторитарния 
политически режим на БКП.

И в България, тенденция-
та при прехода от традиционно 
към капиталистическо обще-
ство да се установяват автори-
тарни политически режими се 
проявява с не по-малка сила, 
отколкото в другите страни.

Деветосептемврийската ре-
волюция 1944 год. е прогресив-
на буржоазна революция. Ко-
мунистическият елит реши ос-
новната задача на генезиса на 

капитализма – ликвидиране 
на частната собственост върху 
средствата за производство на 
масата от населението. До 1958 г. 
тази задача беше решена. Бързо 
бяха решени и други основни за-
дачи на генезиса и развитието на 
капиталистическия начин на 
производство – индустриали-
зация, създаване на сравнител-
но добре образована и квали-
фицирана работна сила, разви-
ти системи на здравеопазване 
и образование, урбанизиране 
на страната и пр. При това тези 
задачи бяха решени в условия-
та на оптимален политически 
режим. Което позволи те да бъ-
дат решени с прилагане на от-
носително малко насилие. За 
справка – при нас, в граждан-
ската война от 1918 до 50-те го-
дини двете страни са дали общо 
18 000 жертви. В Англия, през 
идентичния период, само по вре-
мето на Хенри VIII са обесени 70 
000 жертви. Така че аз, в качест-
вото си на последния комунист, 
твърдя, че ние, комунистите, 
решихме основните задачи при 
утвърждаването на капиталис-
тическия начин на производ-
ство в относително цивилизо-
вана форма.

Оценката за 9-ти 

септември
Друг е въпросът че като всеки 

етап в развитието на капиталис-
тическият начин на производство, 
съветският държавен капита-
лизъм има своята възходяща и 
след това – нисходяща фаза. По 
същество всеки етап на развитие-
то на капитализма в света е една 
дълга вълна на Кондратиев. Съ-
ветският държавен капитали-
зъм в България през 1976 год. 
навлезе в нисходящата си фаза. 
И закономерно след преврата 
на 10.11.1989 г. започна негова-
та трансформация в корпора-
тивен държавен капитализъм.

Позорно е сегашното оч-
ерняне на 9-ти септември. На-
род, който не познава и не цени 
собствената си история, е народ 
без достойнство, без доблест 
и чест. Той е евтина жертва на 
своя елит, който използва 9-ти 
септември, за да насажда вза-
имна омраза между народа и да 
ликвидира възможността той 
да се организира и защитава 
икономическите и социалните 
си права. Наука, която не раз-
крива историческия континуи-
тет на икономическия, полити-
ческия, културния и пр. живот 
на своя народ, е идеология, но 
не и наука!

...ОТ „ОСАННА“ ДО „РАЗПНИ ГО!“

Уважаеми членове и симпатизанти на ПП „Нова Зора“,
драги  читатели на вестника,

На 27 октомври т.г. предстоят избори за 
местни органи на властта. Централното из-
пълнително бюро и редакцията на в. „Нова 
Зора“ се обръщат към всички вас с молба за 
активна обществена позиция, за предложе-
ния и препоръки от страна на нашите кан-
дидати за кметове и общински съветници по 
най-важните проблеми на населените места, както и за подобряване 
стопанисването на общинската и държавна собственост.

Вашите мнения и препоръки изпращайте по електронната поща 
zora@start.bg.  или на адреса на редакцията - на хартиен носител.

ЦИБ на ПП „Нова Зора“

съОБЩЕНИЕ

С
ледователно, опасността от нова бежанска и мигрант-
ска криза остава. А ако зоната за сигурност на сирийско-
турската граница се превърне в концентрационен лагер, 
трябва да чакаме и хуманитарна криза. След африкан-

ската чума по свинете и Западнонилската треска по хората, само 
това оставаше!

mailto:zora@start.bg
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А в Одрин има огромни 
залежи на тракийски и бъл-
гарски исторически потенци-
ал. Сведенията за миналото на 
града в съвременните справоч-
ници стигат само до епохата на 
римския Адрианопол, но все-
ки българин знае, че това е сто-
лицата на великото царство 
на един от най- могъщите тра-
кийски народи, одрисите, чи-
ито начала се коренят в най-
дълбока, легендарна древност. 
Има мнения, че името Одрин 
е производно от римското му 
название Адрианопол, даде-
но в чест на император Адри-
ан като за пример се сочи Ям-
бол - неговото име пък било 
изопачена транскрипция на 
римското Дианопол. В случая 
с Одрин, подобни твърдения 
очевидно противоречат на ис-
торическата правда и логика, 
но наскоро открих, че Ямбол 
също не произлиза от Диано-
пол, а е прадревно тракийско 
име - град с това название, вла-
дян от фокейците, е съществу-
вал и е упоменат от Омир във 
Втора Песен на Илиада - "Из-
брояване на корабите". Спо-
ред поета на поетите вождовете 
"Епистроф и Схедий, рожби на 
Одит, потомък Навболов", до-
шли в Триада, за да воюват на 
страната на данайците, покрай 
много други бойци, водят и "жи-
тели на град Анемория и на Хи-
амбол, (всички, заселени чак до 
брега на Кефис велелепен,) още 
в Лилея, отдето извира Кефис 
бистроструен". Явно при пред-
приетата от римляните промя-
на на най-древните тракийски 
названия с нови, емблематич-
но свързани с Рим, те разумно 
са се стремели да запазят поне 
звуковата прилика, за да ги на-
правят по-приемливи за мест-
ното население.

Но откъде тогава идва етно-
нимът на одрисите, определил 
и названието на тяхната столи-
ца - Одрин? Нито едно от пред-

ложените обяснения от стра-
на на официалната истори-
ческа наука и от паранауката 
("огради", "заграждения") не ми 
се струва убедително. Това по-
нятие, дошло от непрогледни 
те хилядолетия, продължава да 
бъде неразрешима главоблъс-
каница, както за схоластиците, 
така и за ентусиастите, зани-
маващи се с история.

Известно е, че най-старо-
то название на Одрин е Уску-
дама. За това име също липсва 
адекватно обяснение. Аз   ми-
сля, че произходът му е свър-
зан с етнонима "оски" ("уски") 
- най-древното население на 
Италийския полуостров. Спо-
ред моите проучвания всички 
най-стари италийски наро-
ди са част от тракийския ет-
нически блок, а италианската 
историография твърди, че от 
"оските" директно произлиза 
доблестният италийски народ 
"волски", който някои итали-
ански изследователи с право 
смятат за клон от етруските. 
Мозайката се напасва, защото 
има  доказателства, които ме ка-
рат да считам волските за част 
от българския народ ("Волжска 
България"), а в пеласгийския, 
тракийски и дори директно 
български произход на етру-
ските вече почти нямаме ос-
нования да се съмняваме.

Всичко това обаче все още не 
дава отговор на въпроса откъде 
произхожда и какво означава 
народностното име "одриси" - 
въпрос, който дълги години не 
ми даваше покой. До момента, 
когато - по съвсем други при-
чини - препрочетох Петокни-
жие на Мойсей и по-специално 
глава Второзаконие, в която 
пророкът описва ръководено-
то от самия него изтребление 
на последните общности на 
исполините между Червено и 
Мъртво море, още преди изра-
илтяните да нахлуят в Ханаан. 
Според Мойсей, това унищоже-

ние на исполините, осъщест-
вено под егидата на израилския 
Господ, е започнало в  още по-
древни времена от исавци-
те, потомци на Исав, брат на 
Иаков и от амонците, наслед-
ници на Лот. Върху част от оп-
устошените земи на изконни-
те жители, исавците са възди-
гнали своето царство Едом, на 
което Мойсей е съвременник. 
Библейските текстове разказ-
ват, че исполините са нарича-
ни хореяни или хорейци (бук-
вално "хора") и едреи (буквално 
"едри" - великани). Правя пре-
вода директно чрез българския 
език, защото имам всички осно-
вания да смятам, че арамейски-
ят, говорен в древна Палести-
на и обкръжаващите я реги-
они, е арийски език, удиви-
телно сходен с тракийския. В 
лексиката му има дори порази-
телни паралели с тази на съвре-
менния български език. Жертва 
на последния разгромен удар 
върху земята на исполините, 

нанесен  от евреите на Мой-
сей, става царството на вели-
кана Ог -  Васан, с всичките му 
шестдесет града, между които 
пророкът споменава два основ-
ни - Едраи и Сала (или Села - 
буквално "село",  "селище"). Сала 
по-късно приема името Петра 
и е именно този град-чудо в 
съвременна Йордания, кой-
то днес привлича милиони 
туристи. За всеки внимателен 
посетител на Петра, е ясно, че 
това изумително архитектур-
но дело не е плод на обикнове-
ни човешки ръце.

В редица мои публикации 
издигам и доказвам тезата, че 
всъщност именно тези испо-
лини и техните преки наслед-
ници са тайнствените пелас-
ги, дарили цивилизацията на 
новото човечество в Среди-
земноморския басейн, Пон-
тийските земи и Кавказ. Това 
са синовете на Атлантида - Пе-

ла-гея, Бела-гея, Бялата отвъ-
дморска земя, които (в много 
по-значителен брой, отколко-
то сме смятали досега), оцеля-
ват след катаклизма, потопил 
континента-майка и заживя-
ват в обкръжението на новата 
арийска раса. Те се сливат кръв-
но и духовно най-вече с траки-
те и българите и родствените 
им народи, защото концентра-
цията им в тези сравнително 
близки до местоположението 
на Атлантида райони, е най-
голяма. Те създават най-древ-
ните тракийски царства и ста-
ват родоначалници на първи-
те тракийски династии. Този 
факт е широко отразен в т.нар. 
гръцка митология(която пред-
почитам да наричам тракийска) 
и е пред очите на всеки непре-
дубеден читател, който раз-
листва "Митологическа Библи-
отека" на Аполодор. Именно с 
тяхното изтребление се хвали 
Мойсей. В Ханаан (Кана-Ан) пе-
ласгите са наричани пелищим и 

тъкмо от това название произ-
лиза името на Палестина.

Но ето че Петокнижието 
свидетелства и за друго тяхно 
- описателно, характеризира-
що ги - название - ЕДРЕИ.

Още в мига, в който очите 
ми се спряха на това слово, ос-
ъзнах, че ЕДРЕИ и ОДРИСИ 
представлява едно и също по-
нятие - едри, великани, испо-
лини. "Едреи" лесно би могло да 
премине в "одри", "одриши", още 
повече, че в древните езици,  
(както и в някои съвременни) 
е съществувал дифтонгът "ое". 
Древни понятия с корен "одр" 
не са рядкост в Европа, те тряб-
ва да бъдат търсени предим-
но сред топонимите, които са 
много консервативна част от 
даден езиков  фонд и - както 
твърди проф. Петър Добрев - 
"пазят паметта на земята". 
Одре се нарича една малка пла-
нина в Северозападна Егейска 

Македония - името със сигур-
ност е тракийско. Но първото 
понятие, което се открои в съз-
нанието ми (разбира се, след ет-
нонима "одриси"), бе името на 
емблематичната европейска 
река Одер. Река Одер (Одра) из-
вира от възвишенията Одерске 
врхи (част от Източните Судети) 
в Моравия. Самият факт, че с 
това име - Одре, Одерске - са 
свързани планини, вече гово-
ри в полза на моето откритие 
(великаните, "едрите" обитават 
предимно планините), но аз се 
разрових в етимологичните тъл-
кувания за произхода на името 
на реката. И попаднах на обяс-
нението, че в старогерманския 
език "ОД" означава божествен, 
велик, голям (Один).

Защото исполините, ед-
реите, атлантите -  са били мо-
гъщите богове на новото чо-
вечество.

Ето така стигнах до заклю-
чението, че етнонимът "одриси" 
е много по-величав, отколко-

то сме допускали досега. Той 
триумфално сочи, че този доб-
лестен народ води произхода си 
директно от пеласгите, наслед-
ници на могъщата  атлантска 
цивилизация. Одриси буквално 
означава "ЕДРИ, ЕДРЯЦИ, ВЕ-
ЛИКАНИ", а името на тяхната 
столица Одрин можем да пре-
ведем като "ГРАД НА ВЕЛИКА-
НИТЕ" залог, че на това място 
ще се случват само грандиозни 
събития. Показателно е, че един 
от легендарните царе на одриси-
те се нарича Одроес -  Едър, Ед-
ряк - но не, това не е епоним, а 
още едно доказателство за пря-
кото пеласгийско (атлантско) 
потекло на този народ.

Обяснението на имената 
на тракийските царе и преди 
всичко на одриските владе-
тели, е много важен елемент, 
който доказва, че траките са 
директните наследници на 
пеласгите (атлантите и техни-

Има градове, влезли в  
гена на един народ и 
събитията, които се 
случват в тях, са пре-

допределени да чертаят съдба-
та му. Те продължават истори-
чески и духовно да му принад-
лежат, дори когато - в различни 
епохи - са отрязани от държав-
ната му територия. Това са точ-
ки не толкова от земната, колко-
то от небесната карта на една 
държава. Такъв град за бълга-
рите е Одрин. В него през 378, 
1205 и 1913 г. последователно 
рухват три империи, а втората 

и третата дата бележат български триумфи, поразили Европа 
и възвеличили българското име. Одрин е живо потвърждение на 
теорията за провиденциализма в историята и на моето убежде-
ние, че натрупаната историческа енергия в дадени местности води 
един народ към повтарящи се победи, докато в други - напротив - 
неизбежно го проваля в бездната на поражението.

ОТ БРОЙ В БРОЙРЕЛНОсТ  И хИпОТЕЗИ

ОДРИН-ГРАДЪТ НА ВЕЛИКАНИТЕ ГОЛяМАТА ЛЪЖА ЗА ЕВРОПА

ОДРИН-ГРАДЪТ НА ВЕЛИКАНИТЕ

произход и значение на етнонима “одриси”

Милена ВъРБАНОВА

те потомци).
* ОДРОЕС - легендарен 

одриски цар. Вече казах, че  
Одроес означава буквално ЕД-
РЕЙ, ЕДъР - както в тракий-
ския свят и в Палестина са на-
ричали исполините  потомци 
на синовете на Пела-гея, Бяла-
та отвъдморска земя - Атлан-
тида. Употребяваното от Мой-
сей име АМОРЕИ - ИДВАЩИ ОТ 
"ОТВЪД МОРЕТО" обозначава 
точно тях.

* ТЕРЕС - името е идентич-
но с това на Тарас, легендарен 
герой, син на нимфата Сати-
рия и на бог Посейдон (в ми-
тологията, често евфемизъм, 
означаващ Атлантида), осно-
вал град Таранто (в Пулия), спо-
ред Павзаний. Това име, указва-
що и култ към подземните (хто-
ничните) богове, е свързано с 
понятията за "ужасен" в латин-
ските езици - terrible, terrifiant, 
terrificante. Терес е мъжкият ва-
риант на името, но има и жен-
ски - запазен в Зап. Европа - 
Тереза, Тереса.

*РАСКУПОР - писала съм 
многократно за това име, 
чийто смисъл е ЦАРСКИ СИН 
(РАС КУ - ПОР). Самоназвание-
то на етруските е РАСЕНИ (РА-
ШЕНИ). РАС произлиза от "лъч", 
"светлина", "царствен" "све-
тъл". Името Рез (персийското 
Реза, индийското Радж,  келт-
ското Райън) означава същото. 
В Епиопия има сакрален плао-
нински връх  Рас Дашен - Цар-
ски Зъб. Езическото име на бъл-
гарския владетел РАСАТЕ, син 
на Борис I, има идентичен сми-
съл.

* РАСКОС - значението е 
сходно. Хрумва ми,че името оз-
начава и "разкош", "великоле-
пие".

* ПИТОДОР - буквално "да-
рен от Питон".  Името е свър-
зано с култа към подземните 
божества и с посветените им 
мистерии - КАБИРИТЕ на о. 
Самотраки, светилището в 
Делфи (в най-дълбока древност 
Делфи също се е наричало Пи-
тон).

*ОЛОР - това име, носено 
и от бащата на Тукидит, пото-
мък на древен тракийски цар-
ски род, на латински (произ-
воден от тракийския ) език, оз-
начава буквално ЛЕБЕД. Може 
би понятието "олово" - БЯЛ ме-
тал е свързано смислово с 
него. Съществува келтско име 
ОЛОРИН, а на езика на народа 
ЙОРУБА в Северозападна Ни-
герия ОЛОРУН  е най-могъщи-
ят, първичният бог, Творец и 
защитник на доброто. Този на-
род, чиято територия е разполо-
жена не толкова далече от потъ-
налата Атлантида, може би пази 
спомени и свидетелства за ней-
ните синове, влезли в космого-
нични те му митове.

*МЕНЕГЕН - изключител-
но интересно име, което аз 
бих превела чрез понятие-
то "meneghino" - менегин, упо-
требявано и днес в Миланска-
та област и характерно за ми-
ланския диалект. То означава 
"роден тук", "местен", "коренен 
жител". Съзираме го и в името 
ИДОМЕНЕЙ на критския цар, 
внук на Минос, което можем  
да тълкуваме като  "роден при 

Ида", "коренен обитател на 
Ида".

* СЕВТ - Убедена съм, че 
името Севт е свързано с древ-
ната традиция,  която позна-
ваме преди всичко от рим-
ската именна система (а рим-

ляните са потомци на траките), 
родителите да дават за имена 
на своите синове числител-
ни редни, по реда на тяхното 
рождение. Това е начин да се 
подчертае първородството и 
правото на всеки следващ син 
върху родовите привилегии, 
фамилното име и наследство-
то. В този смисъл според мен 
СЕВТ означава СЕДМИ, също-
то каквото означава и СЕПТИ-
МИЙ (преминало от своя стра-
на в родово име).

Една извънредно любо-

питна подробност допълва те-
зата ми за произхода и смисъ-
ла на етнонима "одриси". Ста-
ва дума за леглото на исполи-
на Ог, храбрия цар на Васан 
(впрочем името на великана 
не само напомня,а и означава 

"огън", доказвам това в моя не-
отдавнашна публикация). Лег-
лото на Ог е толкова потреса-
ващо необикновено за епо-
хата на Мойсей, че израилтя-
ните го запазват като своего 
рода "музеен експонат", на кой-
то не престават да се дивят. 
Ето как го описва пророкът във 
Второзаконие: "11 (...) ето, лег-

лото му беше желязно легло; не е 
ли то в Рава на амонците? Дъл-
жината му беше девет лакътя 
и широчината му четири лакъ-
тя, според лакътя на мъж." Тази 
странна мебел с огромни разме-
ри, с желязна рамка, а вероятно 
и с пружина, издаваща навици 
на културен и комфортен бит, 
явно е останка от развита ци-
вилизация, чийто потомък 
е Ог. Такъв детайл не би могъл 
да се роди във въображението 
нито на Мойсей,нито на друг 
негов съвременник или по-
късен представител на при-
митивните древни общества. 
Убедена съм,че именно от тази 
крайно екстравагантна за дъл-
боката древност мебел, произ-
лиза понятието "одър" - легло 
на едрей, едряк, исполин. Така 
че и звуковата прилика на "од-
риси" с "одър" също не е случай-
на. Струва си да помислим защо 
и сегашното название на града 
Одрин, което турците явно са 
взаимствали от старинен мес-
тен диалектен вариант на името 
му, е ЕДИРНЕ? Това е още едно 
по-убедително, според мен, по-
твърждение на моята теза. 

На фона на тези обяснения 
наивно и комично изпъква 
твърдението, че името на село 
Одърне, Плевенско, произ-
лиза от "турската дума одър". 
Дано някой жител на споме-
натото село прочете статия-
та ми. 

Скални жилища-пещери в Петра – древният гпрад Села, ос-
нован и обитаван от исполините. Самото название „исполин“ 
означава „из кухината“, „из пещерата“ и указва начина на стро-
ителство на великаните – вдълбани в естествената скала, прос-
транства, които те превръщат в удобни просторни домове и 
грандиозни храмове.

Но съдбовният въпрос при всяко подобно откритие е: 
“ЗАЩО НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, ПОТОМЦИ НА НАРОД  ОТ ВЕЛИКАНИ, 
СЕ ПРЕВЪРНАХМЕ В АПАТИЧНИ И ПОДЛИ ДЖУДЖЕТА, КОИТО 
ПОКОРНО ОЧАКВАТ ЗАЛЕЗА СИ?  ЗАЩО?”

За тях (Робер Шуман и Ра-
фаел Алиберт) градът (Виши)  
е временно решение, тъй като 
се надяват да се върнат скоро 
във Версай, или в Париж. Във 
Виши, където Шуман прис-
тига на 1-ви или 2-и юли, той 
е настанен със своя кабинет 
в няколко стаи на хотела на 
Парк, които са запазени за 
председателя на Съвета и мар-
шал Петен. На 10 юли 1940 г., 
след интензивна молитва, Робер 
Шуман, министърът на мар-
шала, който е и депутат, „гла-
сува пълните правомощия на 
Петен“.

„Днес, пише Филип дьо Ви-
лие, фактът се прикрива, но 
е съвсем истински: – след гер-

манската униформа от 1914 
г., това е втората пропусна-
та от официалната история 

лъжа. Бащата на Европа е бил 
министър на Петен и е участ-
вал в основополагащия акт 
на режима на Виши. В хода на 

войната неговото поведение 
е любопитно: когато напуска 
правителството, той взема 
странното и по-скоро труд-

но за обяснение решение - да се 
върне в Мец. Защото Мец е под 
нацисткия ботуш. 

На стр. 8

Откъс от книгата на Филип дьо Вилие „Дръпнах веригата на лъжата и всичко си дойде на мястото“

Свещената история
Продължение от миналия брой
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От стр. 7

Елзас и Лотарингия не бяха 
част от окупираната зона, но и 
те скоро бяха присъединени към 
германския Райх. Какво щеше да 
прави той в тази германска ка-
торга? 

Нека тук да оставим да 
говорят специалистите: „Ро-
бер Шуман е пристигнал от 
Поатие в Мец на 2 септември 
1940 г. със съгласието на гер-
манските власти на Поатие; 
по пътя неговите документи 
са били проверени от герман-
ската полиция в Сен-Дизие, ко-
ято му разрешила да продъл-
жи до Мец.  Още притежаваме  
пропуска за „Флюхтинг“ Робер 
Шуман, тоест на „бежанеца“, 
с визата от германската по-
лиция в Сен-Дизие. Това беше 
като да се хвърлиш в устата 
на вълка “.

Самият Шуман ще опра-
вдава странното си пътуване с 
необходимостта да унищожи 
някакви лични книжа. Афе-
рата обаче свършва зле: Шуман 
е арестуван и тикнат в затвора 
в Мец. Приема това спокойно. 
Дори му носят четива, включи-
телно 26-те тома на „История 
на папите“ от германския ис-
торик Лудвиг Пастор. След на-
месата на Маршала пред гер-
манските власти, скоро Шу-
ман е преместен в наблюда-
вана резиденция, където ще 
остане от 15 април 1941 г. до 1 
август 1942 г., възползвайки се 
от удобна стая, добре отопля-
вана през зимата. За да убива 
времето си, учи английски, раз-
хожда се в града и в гората и по-
сещава общинската библио-
тека. Може да приема приятели 
и му е дадено правото да пъту-
ва до Германия. Поддържа по-
стоянен контакт с Виши, къде-
то се връща между 21 и 25 сеп-
тември 1942 г. Според офици-
алната хроника бил приет там 
ласкаво. Малко по-късно в едно 
кратко послание той съветва 
Маршала „да не шуми“. А кога-
то свободната зона е окупирана, 
сменя убежищата си, обика-
ляйки манастирите. Ако Пър-
вата световна война той прекар-
ва в немска униформа, Втората 
изкарва по манастирите. Ма-
кар и да е живял в нелегалност,  
никога не се присъединява към 
Съпротивата. 

„На 8 ноември 1945 г., про-
дължава Филип дьо Вилие, 
Шуман се присъединява към 
Християндемократическата 
партия (MRP). Още не знае, 
че го очаква голяма кариера. 
Той има профила, който тър-
си Жан Моне: човекът, който 
от Америка дърпа конците на 
раждащата се общностна Ев-
ропа. И в някакъв смисъл (Шу-
ман, б.р.) ще стане „Клисарят 

на Моне“.
Но зад Шуман и Моне има 

други, „скрити бащи“, които 
никога не са излизали от сво-
ите скривалища. Част от тях 
са в школата на Юриаж, където 
Моне е отишъл да търси своите 
„мислещи глави“. Тази школа е 
била създадена от Пиер Дюно-
йер дьо Згонзал под егидата 
на маршал Петен. 

„Покръстен от америка-
нците, Моне е бил вдъхновен 
от Виши. Именно тук Моне 
намира своята кутия с идеи. 

Кадрите от школата на Юриаж 
са тези, които ще му доставят 
концепциите. Някои от тези 
лица са познати: около про-
фесора по икономика Фран-
соа Перру намираме журнали-
ста Юбер Бьов Мери, основател 
на вестник „Льо Монд“, а също 
така и Пиер Юри и Пол Рьо-
тер, които ще станат основни-
те сътрудници на Моне. Първи-
ят ще му подскаже концепция-
та за „общност на суровините“ 
през 1951 г., а вторият – тази за 
„Общия пазар“ през 1957 г. Рьо-
тер ще бъде част от малка група, 
натоварена да разработи пред-
ложението в плана Шуман, 
към който ще бъде привлечен 
като юрист. Юри, също близък 
на Моне от работата им в Коми-
сариата по планирането през 
1947 г., беше началник на от-
дел „Икономика“ на Върховната 
власт на СЕСА, преди да му се по-
вери по-късно определяща роля 
при редактирането на Договора 

от Рим. В официалните им био-
графии няма една дума за този 
период, който ще оформи евро-
пейските им възгледи. Всичко е 
прочистено, фасадите са боя-
дисани в бяло. Тук сме в сфе-
рата на идеологията, тоест пре-
написването и престореността“, 
заключава авторът на книгата 
за веригата от лъжи, които съ-
пътстват раждането на обеди-
нена Европа.

Въпреки всички усилия на 
измамниците, „Мемоари“-те 
на Моне не са достатъчни, за 

да накарат да засвирят мед-
ните инструменти и да зави-
брират тълпите, които нико-
га не са имали европеистична 
нишка. Митът изглежда твър-
де елитарен и неговите строи-
тели решават да добавят към 
това редакционно явление 
едно по-осезаемо допълне-
ние – портрета на героична-
та фигура, визионерът, кой-
то е имал идеята преди всич-
ки други. Той е подпрян с една 
емблематична дата, за да може 
потомството всяка година да 
почита със същия жест на ува-
жение автора и неговия осново-
полагащ акт. Изборът ще пад-
не върху 9-ти май 1950 г., този 
ден на хубавата алхимия, къ-
дето „планът“, роден в мозъ-
ка на демиурга, става „Деклара-
цията“ на Шуман. Когато през 
1988 г. Моне ще бъде просла-
вен в Пантеона, една табела ще 
напомня, че посредством тази, 
вече известна, „Декларация“, 

Жан Моне е „променил хода на 
историята“. Така с течение на 
времето датата 9-ти май става 
„Година Първа на европейската 
конструкция“. 

„Обкръжението на Моне, 
пише Дьо Вилие, щеше да рабо-
ти упорито десетки години, за 
да издейства светското чест-
ване  на своя герой и неговите 
трудове. Определяща част от 
този труд се пада и на Франсоа 
Фонтен, който тогава е един 
от най-близките сътрудници 
на Моне. По случай на 10-та го-

дишнина на 9-ти май, той пуб-
ликува в „Льо Монд“, вестника 
на Бьов-Мери, човека от Юри-
аж,  първата възпоменателна 
статия за „Декларацията от 
9-ти май“. Въпросната „Декла-
рация“ той квалифицира като 
„абсолютното начало“ и се ос-
мелява да сравни Европа с един 
„биг-бенг“. „На 9-ти май, пише 
той, благодарение на дейност-
та на няколко човека, които 
щяха да започнат всичко отна-
чало, в недрата на европейски-
те мъглявини внезапно се фор-
мира едно здраво ядро“.  С посто-

янство и настойчивост, Фран-
соа Фонтен ще повтаря това 
упражнение по журналисти-
ческо възпоменание чак до 90-
те години, за да превърне този 
„успешен легален комплот“ в го-
лемия източник, който „отва-
ря вратите на Историята“. Но 
този разказ за непорочното 
зачатие на Европа не дължи 
пълния си успех само на дифу-
зията, която ще му бъде оси-
гурена, започвайки от 1960 г. 
Паскал Фонтен, синът на Фран-
соа, бързо ще разшири спектъра 
на разпространението на този 
разказ, мобилизирайки ресур-
сите, които му предлагат служ-
бите за политическа комуни-
кация в лоното на европейските 
институции, на които баща му е 
основател.

Валери Жискар д`Естен, 
който оглави групата за разра-
ботване на Конституция на ЕС, 
гостувайки с жена си Ан-Ай-
мон на Филип дьо Вилие във 
Вандея, не спирал да повтаря: 
„Докато Европа не облече дре-
хи с кралска символика, ще й 
липсват външните признаци 
на легитимността. Те трябва 
да станат за народите осезаем 
предмет“. 

„Той, пише Дьо Вилие, по-
ставяше под всичко литургията 
със „символите на Съюза“: зна-
мето, химна, извлечен от Ода-
та на радостта, девиза на Съ-
юза „Единни в разнообразието“, 
паричната единица- еврото и 
„Деня на Европа“, честван в це-
лия Съюз на 9-ти май. Евро-
пейската конституция, която 
учредяваше една супердържа-
ва, беше отхвърлена от френ-
ския народ, но беше рецикли-
рана посредством Договора от 
Лисабон: доказателство, че на-
родът сам не може да направи 
нищо срещу „необратимото“. 
Митът е осветен, недосегаем. 
Тук се намираме пред един поч-
ти религиозен феномен: „евро-
пейската конструкция“ спада 
към догмата. Критиката е бого-
хулство. Един ден, с адски мъл-
нии в очите, Делор щеше да 
вдигне пръст и да ми подхвър-
ли един вид: „Хората от кар-
тела против Маастрихт ще 
трябва да напуснат полити-
ката!“ Той беше удовлетворен. 
Двамата „Бащи основатели“ 
все още са заобиколени с една 
аура… 

ГОЛяМАТА ЛЪЖА ЗА ЕВРОПА ИСТИНАТА ЗА ВЪЗРОДИТЕЛНИя ПРОцЕС

Валери Жискар д`ЕстенКонрад АденауерДжон МакКлой

Днес парфюмите на почит губят своята флагрантност, дог-
мата се пука. Тогава остава една загадка: защо амери-
канците са се интересували толкова от онова, което 
наричат „европейска конструкция“? Каква изгода, зна-

чи, търсят тук? Може би, сканирайки по-отблизо истинския жи-
вот на двамата „Бащи основатели“, Шуман и Моне, ще се при-
ближим до отговора на този решаващ исторически въпрос: 
кой беше зад тази идея за „Съединените щати на Европа?“.

Превод: Петко Петков
Продължава в следващия брой

Костадин Чакъров

Продължение от миналия брой

В
ажна роля в усилията на 
нашата държава играеш 
агентурата, голяма част 
от която беше внедре-

на сред това население още от 
времето на царската полиция. 
Тя беше много опитна и на-
деждна. Един преглед, направен 
през средата на 80-те години на 
агентурата показва, че в актив-
ната част на това население и ин-
телигенция, всеки трети граж-
данин е бил агент.

Но този огромен размер не 
бива да ни заблуждава. Значи-
телна част от тези агенти, при 
среща с турските емисари или 
консули, веднага си признаваха 
с твърдението-въпрос: “Тук бъл-
гарите ни натискат да става-
ме шпиони. Какво да правим?” 
Турските представители обик-
новено приемаха и поощря-
ваха тази линия на поведение. 
От техническите записи, които 
се придобиваха, се виждаше, 
че турските емисари отвръ-
щат стандартно: “Майка Турция 
знае това и ще ви прости. Съгла-
сявайте се да помагате, защото 
така по-добре ще знаем какво ис-
кат българите”.

Едно малко отклонение. Ко-
гато СДС реши да се изнесат 
досиетата на Държавна сигур-
ност пред Народното събра-
ние, направи голяма и непрос-
тима грешка пред целия бъл-
гарски народ. Политиците от 
СДС желаеха да разобличат де-
путатите и политическите дей-
ци на ДПС, които са били офор-
мени като сътрудници на ДС. 
Ударът, както се подразбираше, 
беше в две посоки: от една стра-
на, да бъдат разобличени неу-
добните депутати пред собстве-
ния им електорат, и от друга – да 
ги компрометират пред турска-
та държава.

Не се случи нито едното, 
нито другото. Голяма част, и 
то най-активната и най-здрава-
та част на този електорат, сама 
беше преминала през различ-
ни форми на сътрудничество с 
МВР. Турската държава – ней-
ните разузнавателни и дипло-
матически органи много от-
давна знаеха кой кой е в ДПС. 
Например, бяха документирани 
редица срещи на Ахмед Доган 
с установени разузнавачи от тур-
ската резидентура в София. Една 
от тях, със спазване условията на 
конспирацията, бе пред бившия 
Дом на съветската култура и 
техника на ул. “Шипка”.

Както споменах по-горе, тур-
ските специални служби по-
ощряваха и поддържаха пред-
ставителите на това население 
активно да сътрудничат на ДС. 
Рано или късно национализмът 

надделяваше, верският фана-
тизъм беше силен и “майка Тур-
ция” си прибираше децата. Ня-
кои от тях преминаха през со-
лидни форми на подготовка за 
нелегална дейност – преминаха 
пред школи на КГБ в Москва, 
получиха легенда и паспорт на 
избягали граждани от мюсюл-
манските републики с цел да се 
внедрят сред гастарбайтерите в 
Европа и оттам, в перспектива, 
да проникнат в Турция.

След 10 ноември българска-
та държава отстъпи и се отво-
ри място за едно голямо преда-
телство. Както стана например 
с “Оня списък”, който включ-
ваше имената на български-
те разузнавачи, работещи на 
прикритие зад граница, и бе 

предаден на турското посол-
ство. Наложи се агентът, вне-
дрен в посолството, който до-
кументира това престъпление, 
чрез бягство, да се спасява от 
надвисналото над него смърт-
но наказание. Питам се дали 
българската държава няма да 
забрави и тази плесница върху 
нейното лице?

Тук става дума само за щри-
хи от епичната битка, която 
водеше българската държава, 
за да защити своите национал-
ни интереси. Тази битка се воде-
ше едновременно на два фронта 
– срещу турската позиция, ко-
ято получи широка междуна-
родна подкрепа, и срещу нати-
ска тук, в България, който ид-
ваше от това население, под-
ложено на административна 
смяна на имената. Нека също 
припомним по този повод, че ор-
ганите на Държавна сигурност 
разкриха над 20 шпионски не-
легални и подривни центъра, 
широка пропагандна мрежа, 
включваща материали, рели-
гиозна литература, пренасяна 
чрез границата и разпространя-
вана нелегално. Да припомним 
също така и взривовете в Бу-
ново, Бургас, Варна, Сливен, 
които дадоха невинни жертви 
от страна на българските граж-
дани, и за които сега всички 

угоднически мълчат. Мълчи се 
и за жертвите, които бяха да-
дени сред това население при 
сблъсъци с органите на реда. 
На много места в България това 
население излезе масово и прис-
тъпи към окупация на общест-
вени сгради. Зад тези действия 
стояха турските централи и тех-
ните нелегални организации в 
България, които имаха куриери 
и специални средства за връзка. 
Мнозина от тях бяха въоръжени, 
макар и с примитивни средства, 
и не се спираха пред нищо.

В тези дни турската дър-
жава имаше интерес да има 
десетки и стотици убити, за 
да се намеси международната 
общност. Българската държава 
не се поддаде на тези провока-

ции. Изричната заповед на ми-
нистъра на вътрешните работи 
Димитър Стоянов бе в ника-
къв случай да не се употребя-
ва оръжие срещу това населе-
ние. На армейските части не се 
раздаваха патрони. Те трябваше 
да плашат с наличието на воен-
на техника. Оръжие за стрел-
ба имаха само служителите 
на реда, които го използваха 
само там, където имаше пря-
ко нападение с цел завзема-
не на оръжие или убиване на 
хора. Дори голямата трагедия с 
гибелта на малкото момиченце 
Тюркмен, бе в резултат не на из-
стрел, а на стъпкване от наста-
налата суматоха в тълпата.

Българският народ стоеше 
встрани от тези процеси веро-
ятно, защото не бе информиран. 
В същото време истанбулските 
площади се тресяха от стохи-
лядни митинги, които изди-
гаха лозунгите “Напред към Со-
фия” и “Искаме да си поим коне-
те на Камчия!”, размахваха но-
жове, стягаха се редици, които 
бяха готови, предвождани от 
онбашии и бинбашии, да на-
хлуят в нашата страна. Няма-

ше ги само борозаните и тюм-
белеците, с които някога осман-
лиите нахлуват на Балканския 
полуостров.

У нас беше спретнат наси-
ла един софийски митинг под 
ръководството на Градския ко-
митет на ОФ, но митингува-
щите българи бяха наречени от 
дисидентстващите едва ли не 
“фашистки елементи”. Много 
по-голяма тежест в медиите 
имаха гласовете на Блага Ди-
митрова, Желю Желев, Кон-
стантин Тренчев и създадени-
те по това време неформални 
групи. Нека запомним тези 
имена, които до голяма сте-
пен допринесоха за ерозията 
на патриотизма и подкопава-
ха усилията на много поколе-

ния българи в защита на род 
и родина. Да запомним и тази 
нещастна жена и алчна журна-
листка Татяна Ваксберг, която 
бръкна с нечисти ръце в една 
дълбока и кървяща рана на 
българския народ, за да угоди 
кой знае кому. Тя не успя да на-
прави добър филм, защото от 
него излъхваше омраза. Такъв 
филм може да се направи само 
от добър човек, който обича 
хората и познава човешкото 
страдание.

В международен план по-
зициите ни не бяха стабилни 
поради това, че измамникът 
Горбачов бе обвит в ангело-
гласни химни – какъв велик 
реформатор на 20-ти век бил 
той. Варшавският договор 
вече не беше тази сила, коя-
то въздържаше и гарантира-
ше сигурността на държавите, 
членуващи в нея. А в същото 
време ислямските държави се 
обединиха и действаха като го-
ляма международна сила, към 
която се присъединиха европей-
ските държави и САЩ.

За първи път Турция и 
България излязоха на меж-

дународната сцена в открито 
противоборство. Българска-
та позиция бе далеч по-сил-
на, защото тя се опираше на 
два фундаментални принци-
па. В посланието си към тур-
ската държава Тодор Живков 
заяви: “Престанете да си иг-
раете с живота и съдбата на 
това население. Това са бъл-
гарски граждани, които живе-
ят в условията на българската 
държава, и по същество вие из-
вършвате намеса във вътреш-
ните работи на една суверен-
на държава”. Вторият прин-
цип беше деклариран също 
ясно и категорично: “България 
вдига границите, нека и Турция 
да направи това. Не заигравай-
те, а дайте възможност всеки, 
който поиска, да отпътува за 
Турция. Ние не гоним никого, из-
лишно неселение нямаме. В Бъл-
гария хляб и работа има за все-
ки.” Така Турция бе принудена 
не да дърпа фитила на бурето 
с барут от Анкара, а това буре 
се търкулна на турска терито-
рия като само за няколко сед-
мици над 360 000 души с бага-
жа си потеглиха към “майката 
родина”. Спекулира се, че това 
население е било насилствено 
прогонвано. Точно обратното. 
Хората бяха умолявани да не 
си оставят хубавите животни, 
големите къщи на два и три 
ката. Българските власти по 
места им казваха: “Идете, ви-
жте и ако не успеете – върнете 
се пак, ние ви чакаме”.

Докато Тодор Живков 
беше твърде резервиран към 
тази изселническа кампания 
и с нетърпение чакаше Тур-
ция да затвори границите за 
изселнически поток, бъдещи-
ят президент Петър Младе-
нов - в героична поза и бодря-
чески - настояваше да се съз-
дадат условия да се изселят 
500-600-700 000 души, за да 
се реши веднъж завинаги на-
ционалният въпрос. При това 
уверяваше, че Министерството 
на външните работи е органи-
зирало широка международна 
подкрепа.

И тук ни разделиха Господ 
Бог и Аллах. В дните на “голя-
мата екскурзия” Тодор Живков 
просто страдаше. Няколко 
пъти предупреди първите се-
кретари на областните ко-
митети да обясняват на тези 
хора, че напускат най-хубава-
та земя на европейския кон-
тинент – Добруджа и Лудого-
рието. Цитираше европейски-
те изследвания, че земята с 
най-високо хумусно съдържа-
ние в Европа, е именно в този 
район, че те държат най-го-
лемите ливади, най-големите 
реки и най-големите стада. 

На стр. 10

На 9 март 1985 г., на гара Буново, бе взривена бомба поставе-
на във вагона за майки с деца на влак № 326. Загинаха 7 души но 
коварният замисъл е бил взривът да бъде произведен в тунела 
„Гълабец“, който отстои само на 1200 м след гарата
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От стр. 9

Покани и турския посланик, 
пред когото изложи същата по-
зиция. Но създадената паника и 
изселническата психоза подго-
ниха като стадо стотици хиляди 
хора.

Тъй като много се спекулира 
с имотната страна на въпроса, 
искам да припомня, че точно в 
тези дни правителството на Ге-
орги Атанасов прие разпореж-
дане, с което строго се забра-
няваше продажбата на земя 
и имоти собственост на тези, 
които се изселваха, и заедно с 
това се предвиждаха мерки за 
охрана на тяхното имущество. 
И когато 140 000 души се завър-
наха обратно, те намериха не-
покътнати земята и къщите си. 
Така че българската държава в 
нито един момент не е воювала 
с това свое население. Ако ня-
къде има продаден имот, това е 
станало при погазването на за-
коните на българската държа-
ва. Когато бройката на изселни-
ците надхвърли 400 000 души, 
Турция каза: ”Стига! Спрете!” 
И затвори едностранно грани-
цата.

Всичко това всъщност беше 
триумф за малка България, ко-
ято сама се изправи срещу це-
лия свят, за да защити своите 
законни интереси.

Страхливите “наследници” 
на БКП, след 10 ноември, мо-
жеха да поискат една експерт-
на комисия с широко между-
народно участие на юристи и 
експерти от всякакъв профил. 
Ако на една такава безпристраст-
на комисия бяха предоставени 
всички материали от 20 годи-
ни, които се съдържат в архиви-
те на Държавна сигурност и на 
ЦК на партията, сигурен съм, че 
спокойно можехме да отидем в 
Европейския съд и да осъдим 
всеки, който вдигне ръка и об-
вини България, че Комунисти-
ческата партия и Тодор Живков 
в престъпление. Още повече, ко-
гато виждаме как Турция си “ре-
шава” своя национален въпрос с 
кюрдите.

Под натиска на обстоятел-
ствата и с помощта на приятел-
ската нам държава Кувейт, бе 
организирана двустранна среща 
между България и Турция. Тя се 
състоя на 30 октомври 1989 г. 
под патронажа на емира на Ку-
вейт шейх Джабер ал-Сабах. От 
българска страна делегацията се 
води от Георги Йорданов, кой-
то блестящо защити българската 
позиция и се прояви като гъвкав 
политик и дипломат от много ви-
сока класа.

Следват извадки от Инфор-
мацията за Политбюро на ЦК 
на БКП относно срещата.

“…Месут Йълмаз се опита 
да прехвърли вината за криза-

та в нашите отношения един-
ствено върху България. Заяви че 
тяхното нормализиране “изця-
ло” зависело от българското пра-
вителство, чиято политика на 
”насилствена смяна на имена-
та и асимилация на турското 
малцинство” довела до сегашно-
то им извънредно тежко състо-
яние. Ето защо двете страни мо-
жели да започнат диалог само 
при посредничеството на тре-
та държава. Той се опита да вну-
ши, че и българското правител-
ство трябвало да направи поло-
жителни стъпки напред, кориги-
райки “погрешната си политика 
по отношение на българските 
турци”. Сподели че турската 
страна е доволна от решения-
та на Постоянната комисия на 
Народното събрание за защи-
та на интересите и правата на 
гражданите, но по тяхна пре-
ценка те не били достатъчно 

убедителни. Нямало и гаран-
ции, че правителството и мест-
ните административни органи 
ще изпълняват препоръките 
на парламента.

Турската страна не искала 
да се връща към Белградския 
протокол, който мил мъртво-
роден. Чрез него България за-
блудила общественото мнение 
и Турция нямала намерение от-
ново да постъпва наивно.

По-нататък Йълмаз подчер-
та, че “турското мюсюлманско 
малцинство” в България било 
реалност и неговото правител-
ство не можело да се съгласи с 
българската позиция по този 
“основен въпрос”.

Месут Йълмаз посочи като 
главна причина за силно вло-
шените двустранни отношения 
“насилствената смяна на имена-
та и асимилацията на турци-
те” в България. Правейки уго-
ворката, че Турция не поставя 
предварителни условия и не 
се намесва в нашите вътрешни 
работи, добави, че българско-
то правителство, на основата 
на сега действащия у нас Закон 
за имената, можело да потърси 
възможност българските мю-

сюлмани, ако поискат, да могат 
да сменят само личните си име-
на. А фамилните им имена да 
си останели български. Според 
Йълмаз това било приемливо и 
подобна стъпка нямало да на-
кърни достойнството на бъл-
гарското правителство.

Турският външен минис-
тър отправи на няколко пъти 
молба техните предложения да 
бъдат докладвани на българ-
ското ръководство. Сега Тур-
ция очаквала от нас конкрет-
ни стъпки в такава насока и не 
иска да се създава впечатление 
за външен натиск, да се злепос-
тавя България. Целта на диа-
лога била да се потърси реална 
основа и политическа воля за 
подобряване на двустранните 
отношения.

В отговор на изложението 
на Месут Йълмаз аргументира-
но бяха отхвърлени претенциите 

на Турция за наличието в Бълга-
рия на “турско национално мал-
цинство”. Те бяха окачествени 
като опити за политически на-
тиск и намеса във вътрешните 
работи на НРБ. На турската стра-
на бе предложено да се започне 
диалог без предварителни усло-
вия като се спазват суверенните 
права на българската и турската 
държава.

Във вежлива форма, но ясно и 
твърдо, на Месут Йълмаз бе зая-
вено, че не ще приемем никакви 
предварителни условия за разго-
вор. Готови сме да обсъждаме це-
лия комплекс от въпроси на бъл-
гаро-турските отношения, воде-
ни от добра воля, насърчавани от 
духа на добросъседството. Обо-
сновано бе изложена нашата по-
зиция защо не можем да разиск-
ваме с други страни въпроси, ко-
ито накърняват суверенитета и 
националните интереси на наша-
та социалистическа държава.

На турския министър ясно бе 
заявено:  България е за нормал-
ни добросъседски отношения 
с Турция. Напрежението, съз-
дадено не по наша вина, не е в 
интерес на нито една от двете 
държави. Сегашното кризисно 

състояние на българо-турски-
те отношения противоречи и 
на съвременните положителни 
тенденции в общоевропейския 
процес, на новото политическо 
мислене.

Беше подчертано, че бълга-
ро-турските отношения могат да 
се градят върху общоприетите 
норми на международното пра-
во, определени в устава на ООН, 
на Заключителния акт от Хел-
зинки и Виена, на др. междуна-
родни договори, на практиката 
за цивилизован диалог между 
суверенни държави. И още, че 
безусловно трябва да се спаз-
ват принципите за територи-
алната цялост и интересите на 
всяка страна, за ненамеса във 
вътрешните й работи, неупо-
треба на сила или заплаха със 
сила, взаимно уважение и ба-
ланс на интересите.  Единстве-
ният начин да се нормализират 
българо-турските отношения е 
честният и равноправен диа-
лог, без предварителни условя 
и диктат, без намеса на външни 
сили и фактори.

….
Турският министър на 

външните работи изслуша спо-
койно изложението ми, пише 
в информацията си до Полит 
бюро Георги Йорданов, не се 
опита да отхвърля принципни-
те гледища на българската стра-
на. Той постоянно повтаряше, че 
ни разбират, но искал и ние да 
ги разберем, че нямат намерение 
България да бъде злепоставе-
на, че и те са допуснали грешки, 
но имат воля да ги поправят, че 
трябвало да вярваме на желани-
ето им за ненамеса във вътреш-
ните работи на българската дър-
жава. Той многократно молеше 
българското ръководство да бъде 
информирано, че ако осигурим 
религиозните свободи на мю-
сюлманите, правото им да гово-
рят “своя” матерен език и евен-
туално да могат, ако пожелаят, 
да сменят личното си име, не-
щата много бързо щели да стиг-
нат до добри резултати, към кои-
то се стремели и двете страни.

На Месут Йълмаз още 
веднъж бе разяснено защо не 
можем да обсъждаме с друга 
страна въпрос, който е лично 
право на гражданите на суве-
ренната ни държава. Той пов-
таряше, че разбирал същността 
на закона ни, но попита даваме 
ли гаранции, че той ще се спазва 

и занапред, ако български граж-
дани поискат да се възползват от 
даденото им право да си “сменят 
само личното име”. Като се убе-
ди, че за нас това е лично пра-
во на гражданите и принципен 
въпрос, който не ще обсъждаме 
с други страни, той заяви: “Все 
пак, моля ви, информирайте ва-
шето правителство за нашето 
предложение”.

След дълга с сложна дискусия, 
продължила повече от 5 часа, 
турският министър на външ-
ните работи се съгласи бълга-
ро-турският диалог да продъл-
жи. Повтаряйки че неговите по-
становки не трябвало да се при-
емат като предварително условие, 
Йълмаз заяви, че от бъдещите 
стъпки на българското правител-
ство много ще зависи нормали-
зирането на отношенията меж-
ду двете страни. 

Турският министър се съ-
гласи да бъде публикувано съв-
местно съобщение за срещата. 
Той прие нашето предложение от 
текста да отпадне записаното от 
турска страна, че “отношенията 
между България и Турция силно са 
се влошили след 1984 г. по причи-
ни, свързани с действията на Бъл-
гария”.

Ето това, всъщност, е атмос-
ферата и съдържанието на по-
верителните разговори. Бъл-
гария, ръководена от Тодор 
Живков, не бе поставена на ко-
лене.

Точно това обаче направи-
ха хората, които поеха отговор-
ност за съдбата на българския 
народ след 10 ноември 1989 г. 
Новият външен министър Бой-
ко Димитров, предвид очаква-
ните “радикални” промени, не 
замина на договорената среща 
с Месут Йълмаз, която трябва-
ше да се състои около 30 ноем-
ври, и трябваше да подпише 
договора, с който да се закре-
пят постигнатите съглашения 
на срещата с Георги Йорда-
нов. През януари, Андрей Лука-
нов, след злополучния пленум от 
28 декември 1989 г., даде интер-
вю пред анадолската агенция, в 
което “признава” наличието на 
турско национално малцин-
ство в България. Така, до среща-
та през февруари на българския 
външен министър с турския му 
колега, бе проигран и продаж-
но разпилян целият многогоди-
шен капитал и борба за защита 
на националните интереси.

ИСТИНАТА ЗА ВЪЗРОДИТЕЛНИя ПРОцЕС

Българо-турски срещи и разговори. Георги Йорданов с ми-
нистрите на външните работи на Турция Месут Елмъз и на Ку-
вейт - шейх Ал Сабах. Кувейт, 30 октомври 1989 г.

Трагичното е че комбинацията от страх и предателство 
погреба огромната обществена енергия, която българ-
ският народ в продължение на близо един век отдели 
за защита на тези свои законни интереси. За тази не-

последователност в политиката историята ни наказа като ни 
изправи пред едно неясно бъдеще, в което съществува потенци-
ална опасност да бъдат застрашени земята, семейството, жи-
вотът на целия български народ.

Никой гадател и пророк не ни казва дали над Балкана слън-
цето не ще започне да кърви!

От стр. 12

И още по-важно: той все 
повече предпочита първо-
началния спонтанен вари-
ант, без „обработки”. Об-
съждали сме „светогорски-
те” записки  и, според два-
ма ни, те доста загубиха от 
първоначалната си свежест 
поради тези „обработки”. 
Ето какво ми казва в разгово-
ра ни, а ми го пише и в пис-
мо:

 „Имам около 2000 машино-
писни страници пътеписи за 
онези 22 страни в които съм хо-
дил”. И продължава: „С времето 
една мисъл все повече ме занима-
ва – дали би трябвало да ги раз-
ширявам и облагородявам? Няма 
ли да е по-добре да си останат 
в своята първозачатъчна фор-
ма, както са написани импро-
визирано, но затова пък спон-
танно, докато впечатленията 
ми от пътуването са били горе-
щи…”. Хайтов много се изкуша-
ваше от такъв вариант за книга-
та „По Света”. (Сп. „Пламък”  кн. 

2, 1991 г.) 
„Една идея: какво мислиш 

ти за това, да събера пъте-
писите, да ти ги изпратя, 
като си свършиш работа-
та с Дневника, дори само да 
ги прочетеш и да ми кажеш 
дали пък не бива така, „от 
майка родени” както са, да ги 
„вържа” в една книга. Между 
другото, тези дни си написах 
пътните бележки от Брази-
лия, Уругвай и пр. (Латинска 
Америка), от Израел и Либия. 
Набързо го направих, неско-
посно, но го направих” (Пис-
мо до мен от 12 август 1990 
г.)

Пристрастието на Хай-
тов към обществените и 
обществено-политически-
те проблеми, което непре-
къснато го отклоняваше от 
чисто художествената ли-
тература към публицисти-

ката и пораждаше тревож-
ното му предчувствие, че 
това ще „изяде” времето му, 
наистина попречи за тях-
ното завършване и издава-
не. Петте книги, които цитирах 
по-горе, не се състояха приживе 
на писателя и останаха в него-
вия архив.

Но ето че по неведом, но 
щастлив начинq 17 (седемна-
десет!) години след смъртта му 
се появи една папка от 360 ма-
шинописни страници, в която 
Хайтов е подредил част от не-
издадените пътеписи за кни-
гата „По Света“, така „както са 
от майка родени”, т.е. без „обра-
ботка”. В предговора й, писан 
на 1 май 2002 г., т.е. два месеца 
преди смъртта му, той обясня-
ва: „ще имам чувството, че съм 
обрекъл на вечна тъмница скок-
ливи свидетели на преживяно-
то време”. Или два месеца преди 

смъртта си иска да осъществи 
замисляното още 1990-1991 го-
дина и осъществява една част 
– тези 18 пътеписа от книгата 
„По Света”.

 Макар и 17 години по-къс-
но, тя, според уверението на сина 
му арх. Здравец Хайтов, ще изля-
зат на бял свят. Но… остават „в 
тъмница” „Родопски пътеписи”, 
„Из България”, микропътеписи-
те „Край Село” и, разбира се, поне 
още толкова пътеписи от книгата 
„По Света”. Както и мистериоз-
но изчезналата папка с „почти за-
вършените” „Мексикански запис-
ки” (около 200 страници)!

Предлагаме на читателите на 
в. ”Нова Зора” предоставения ни 
от Здравец Хайтов, под редак-
цията на Любка Захариева, съ-
кратен вариант на пътеписа за 
Либия от подготвяната за печат 
книга „По Света” (непубликува-
ни пътеписи).

ПЪТЕПИСЪТ ...

В 
края на януари т.г., на ли-
тературна вечер посвете-
на на 100-годишнината 
от рождението на акад. 

Николай Хайтов, състояла се в 
Литературния клуб на ул. „Леге“ 10, 
председателят на ГС на БСП Кало-
ян Паргов, съвместно с предсе-
дателя на Съюза на българските 
писатели Боян Ангелов, дирек-
тора на ИК „Захарий Стоянов“ – 
Иван Гранитски и председателя 
на фондация „Памет“ – Здравец 
Хайтов, официално бе обявена  
2019 година за ГОДИНА НА НИ-
КОЛАЙ ХАЙТОВ във връзка със 

100-годишнината от рождението 
му – 15.09.1915 г. Синът на писа-
теля – Здравец Хайтов – предсе-
дател и представляващ фондация 
„Памет“ - представи годишната 
програма на честванията. 

От НС досега са реализирани 
множество прояви в цялата стра-
на.

На 19 февруари в НЧ “Антон 
Страшимиров“, бе организира-
на "Вечер на Николай Хайтов". 
Представена бе книгата „Кой и 
защо унищожи гроба на Васил Лев-
ски“;

Честване 100-годишнина-

та от рождението на писателя 
Николай Хайтов се състоя в На-
ционалната малтийска библи-
отека, организирано от „Бълга-
ро-малтийски кръг“, Национална 
библиотека на Малта и фондация 
„ПАМЕТ“. Бе направен прочит на 
„Диви разкази“ от български уче-
ници на български и английски. 
Представен бе и флейтов концерт,  
в Малтийската библиотека, в из-
пълнение на Николета Хайтова;

През Пролетната сесия през 
„Годината на Николай Хайтов“ 
и във връзка с 24 май – от 14 май 
до 3 юни, на пл. „Ст. Стамболов“, в 
Пловдив, бе осъществен проек-
тът "Пространство на словото" - 
„За буквите“, „О ПИСМЕНЕХ“. 
Той е част от проекта на Фонда-
ция „Памет“ „Слово и рисунки, 
звук и светлина“ в подкрепа на  
„Пловдив 2019“ - Европейска сто-
лица на културата. 

"Светът на Хайтов – 100 го-
дини от неговото рождение" 
– бе изложбата в МК – в периода 
14- 24 май.

Предстоящи прояви
На 16.09.2019 г., в БАН, от 

18.30 ч., ще се състои премиера 
на „Дневниците“ на Хайтов –  
12, 13, 14 том от „Събрани съчи-
нения" издадени от издателство 
„Захари Стоянов“.

От 1.09 до 10.09.2019 г. в Дом 
„Борис Христов“, гр. Пловдив, 
съвместно с БНФ, ще бъде пред-
ставена поредицата "Хайтов в 
българското кино". Ще се про-
жектират филмите по сценарии 
на Николай Хайтов:  „Мъжки вре-
мена“, „Козият рог“, „Краят на пе-
сента“, „Дърво без корен“, „Изпит“, 
„Гола съвест“, „Орисия“.

На 15.09.2019 г., от 19 часа, ще 
се състои Тържествена вечер във 
връзка със 100 години от рожде-
нието на големия български пи-
сател в Народен театър „Иван 
Вазов“. На този ден ще бъдат 
представени и драматизации по 
разкази на Хайтов в изпълнение 
на Васил Банов, Васил Михайлов. 
В същия ден документална мулти-
медия ще представи  интервю на 
писателя и откъси от негови фил-
ми. Родопският драматичен теа-
тър „Николай Хайтов“, с режисьор 
Юри Дачев, ще представи спекта-
къла „Палежи, грабежи“ - по раз-
кази на Хайтов. Ще бъде открита и 
изложба от скулптурни портрети 
на писателя, дело на неговия син 
- скулпторът Александър Хайтов, 
както и изложба с илюстрации на 
„Диви разкази“ - във фоайто на те-
атъра.

 „Честването 100 години от 
рождението на Николай Хай-
тов“ в Асеновград ще се прове-
де в дните между 10-20 септем-
ври 2019 г. Ще се състои и пре-
миера на „Дневниците“, ще има 
и филмови прожекции. Център 
на събитията ще бъде Градската  
библиотека в града.

"Храм на словото" - мулти-
медия за българската азбука - най-
значимото достижение на бъл-
гарската държавност и просвета, 
е интегрална част от проекта на 
Фондация „Памет“ „Слово и ри-
сунки, звук и светлина“, в подкре-
па на  „Пловдив 2019“ - Европей-
ска столица на културата. Дни-
те ще се проведат между 20.09.-27-
.09.2019 г. в Дом „Борис Христов“.

Официално честване на 
100-годишнината в гр. Смолян 

ще бъде отбелязано със:
Спектакъл „Палежи, грабе-

жи“ на РДТ “Николай Хайтов“ 
– в театъра; с представяне на 
пътуващи изложби "Светът на 
Хайтов", „Хайтов в българско-
то кино"; както и с премиера на 
„Дневниците“ в Клуба на дейци-
те на културата и Зала на Архив 
Смолян. За обичания от родоп-
чани писател, ще бъдат осигуре-
ни филмови прожекции на пло-
щада пред театъра.

Честване 100 години от 
рождението на Николай Хай-
тов и 95 години ПГГСД “Нико-
лай Хайтов“ - гр. Варна, ще има 
и през ноември 2019 г. в Дворе-
ца на културата, залата на БНР - 
Варна, съвместно с Община Ва-
рна, ПГГСД “Николай Хайтов“ и 
Фондация „Памет“. 

От следващия брой във в. 
„Нова Зора“ може да прочетете 
вълнуващия непубликуван пъ-
тепис за Либия на любимия ни 
писател и вдъхновяващ пример 
– Николай Хайтов.

И ще живееш, войводо!

100 гОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО На пИсаТЕЛЯ

ВЕКЪТ НА ХАЙТОВ

Арх. Здравец Хайтов, председател на фондация „Памет“
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Любка ЗАХАРИЕВА

Свикнали сме името 
на писателя Николай 
Хайтов да извиква не-
изменно в съзнанието 

ни книгата „Диви разкази”. И с 
право – тя му донесе катего-
ричната и безспорна литера-
турна слава със своите несъм-
нени художествени достойн-
ства и отреди на писателя 
дълголетно присъствие в ли-
тературата ни и една възходя-
ща популярност на станалата 
емблематична хайтовска мяр-
ка за непреходните ценности 
в народностния живот. Хайтов 
не написа друга такава книга с 
разкази. Да, „Хвъркатото ко-
рито”, „Да възседнеш глиган” и 
други някои епизодични раз-
кази, но те не достигнаха „диви-
те” или останаха в техен плен, 
в тяхната сянка. Защо ли? Бих 
казала, защото разказът не се 
оказа неговият любим жанр. 
За Хайтов разказът бе предизви-
кателство: „- Очерци – добре! Но 
докато не напишеш разказ, ни-
кой няма да те признае за писа-
тел!“ – му казват Здравко Сре-
бров, Караславов и други, как-
то сам отбелязва в „Дневник“-а 
си.  

Неговата любов беше пуб-
лицистиката – „Бодливата 
роза”, „Вълшебното огледало”, 
„Троянските коне в България” и 
още други, разбира се. 

И пътеписът! Това е видно 
от наш разговор, който съм за-
писала:

„Изобщо, отрано си имам 
слабост към пътеписа — 
като читател. – признава 
Хайтов. - И с годините тази 
слабост се засилва, и съвсем 
естествено, прерасна в же-
ланието сам да опитам пе-
рото си в пътеписа.“

И обяснява какво го при-
влича: 

„Прелестта на пътеписа 

е голяма по две основни при-
чини. Първата е, че не си за-
висим от строга сюжетна 
линия, която да те задължа-
ва, както е в разказа, строго 
да дозираш отделните със-
тавки на творбата като се 
лишаваш от всички „пото-
чета", които не се вливат в 
главната тема на повество-
ванието. Малкият разказ се 
подчинява на правилото „да 
гониш заека по петите, по 
пресните му дири". Оттука 
отклоненията — дори най-
свежите и живописните — 
са жива беда! При пътеписа 
тези ограничения не същест-
вуват. Има блажена свобода 
да вмъкнеш което си искаш 
хрумване, щастлива асоциа-
ция, случайно кацнала на пе-
рото идея и т.н. Всичко ин-

тересно, което главата ти 
роди, пътеписът го поглъща 
и понася. 

Всъщност, пътеписът не 
може да се отскубне само от 
едно единствено, генерално 
за художествената литера-
тура задължение — да не е 
скучен! Но именно при пъ-
теписа то най-трудно се по-
стига. Защото нямаш сюжет, 
а сюжетът е оня капан, в кой-
то читателят пада обикнове-
но още в началото. Този ка-
пан, тази интрижка, много 

по-трудно се създава при 
пътеписа. Тука е нужна из-
обретателност, много зна-
ния и широка, разностран-

на култура. Не говоря за тън-
ката чувствителност и дар-
ба — това са неща, които се 
подразбират.“

Негови учители са преди 
всичко големите майстори 
на българския пътепис:

„От Вазовото творчество, 
да си призная, най са ми харес-
вали и продължават да ми ха-
ресват неговите пътеписи за 
Родопите и Рила. Същата лю-
бов изпитвам и към пътепи-
сите на Алеко Константинов 
и Любен Каравелов.“

Пътеписните текстове при-
състват в „Дневник“-а му от най-
ранните години. Да добавим – 
с есеистичното писане! (Като 
микропътеписите „Край Село”). 
Но първите си пътеписни кни-
ги той издава доста по-късно 
– „Перуански записки” (1975 г.), 

„Светогорски записки” (1987 г.) 
и „Африкански записки” (1988 
г.). Излизат междувременно и в 
списание „Родопи” някои от ро-
допските му пътеписи. В творче-
ските му планове обаче постоян-
но присъстват още няколко пъ-
теписни книги. Ето кратки из-
вадки от „Дневник“-а, както и от 
разговори и интервюта:

***
 „Край Село” (заглавие на 

сборника с микропътеписи), 
Усойка (как трепахме оре-

ла),
 Добралъшкото кале, Руен 

(как е зачуван),
Света Варвара, Саята, про-

вирането на говедата на по-

ляната на Кръстопът,
Данчовите борики, гъсе-

ниците, борината, на нивите, 
залесяването (в епизоди)“

„Дневник“, 18 април 
1975 г.

***
„Какво ми се иска да на-

пиша — пресметнах, докато 
си нямах работа във влака за  
Лийдс: ... , „По Света” (пъте-
писи) - 1000 страници“.

Дневник 23 септември 
1979 г.

***
„Мексикански записки“ 

— трябва да се пишат!“
Дневник 22 ноември 

1979 г.
***

„Какво има в моето купи-
ще „кокали”?

- Подредените вече и на-
писани бележки около 1000 
страници за моите пътува-

ния по света;
- Родопските пътеписи /4 

папки/, които чакат своето 
рендосване;

- Микропътеписите от ци-
къла „Край Село” (2 папки);“

Дневник 14 ноември 
1982 г.

***
„Какво мисля да пиша от-

тук нататък:  „По Света” (пъ-
теписи)“.

Дневник 31 декември 
1986 г.

***
Това са само няколко от 

напомнянията в Дневника. 
Невъзможно е да се цитират 
в тази публикация десетките 
и стотици страници вариан-
ти и чернови на текстове по 
тия отделни книги, някои от 
които, както вече посочих, 
почти завършени.

И така: към 1990 годи-
на със сигурност се очерта-
ват пет пътеписни книги, 
по които работата на Хай-
тов е доста напреднала, вся-
ка от тях има своето „дело” 
„досие”, т.е. специална папка 
в архива на писателя. Това 
са книгите „Из България”, „Ро-
допски пътеписи”, „Край село” 
(микропътеписи), „По Све-
та” (в два тома) и, разбира се, 
„Мексикански записки”, която 
по думите на Хайтов е „почти 
завършена”. Обемът им е ня-
колко хиляди страници. 

Още 1990-1991 г. Хайтов 
си дава сметка, че може би 
времето няма да му стигне, 
за да издаде всичко - като 
„перуанските”, „светогор-
ските” и „африканските” 
записки”. 
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Антология100 гОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО На НИКОЛаЙ хаЙТОВ

ПЪТЕПИСЪТ – 
СКРИТАТА ЛЮБОВ 

НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

на Николай Хайтов

Налей ми вино - кръв от планината,

Изпей ми песен за Момчил юнак,

Кажи ми как се хвърлила момата

От онзи страшен, остър камънак.

Легенди за войводи страховити...

Ага-тиран, убит със кози рог.

И тих вечерник, слязъл до тревите,

Хайдушка клетва, стигнала до Бог.

Атлазен фес, бодливи ямурлуци

И остър звън от сабя в ятаган...

Тържествени, родопски, горди звуци!

О, как ще молят моите правнуци

Всевечен да е Петко капитан!

* * * 

Венета  
Арахангелова


