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РЕВОЛЮЦИЯ, 
ВЪСТАНИЕ 

ИЛИ ПРЕВРАТ?

Светозар КАЗАНДЖИЕВ

15 септември е денят 
на неговото рож-
дение. Денят в кой-
то отеква звънецът 

на националния ни дух и млади-
те българи прекрачват прага на 
знанието. Денят в който влизаме 
в клас, за да изслушаме поредния 
урок по родолюбие и да усетим 
как тупти сърцето на България 
във всеки от нас. Рождеството е 
повод да се поклоним пред ги-
гантския му талант, да повторим 
неговото име, да се възгордеем, че 
сме родени в благословената земя 
на Родопите. Не познавам друг 
съвременен писател, дал тол-
кова много на литературата и 
на своя народ, вдъхнал надеж-

да на толкова хора, както авто-
рът на „Шумки от габър“ и „Диви 
разкази“, на „Капитан Петко 
войвода“ и „Родопските комити 
разказват”… Николай Хайтов 
дойде сякаш от провидението, 
за да свидетелства опитомява-
нето ни като народ и възкръс-
ването ни като идея.

Хайтов въведе Родопите в 
българската литература през па-
радния вход. Показа цялото им 
великолепие, развълнува с тях 
не само отечествената писмов-
ница, а и самия народ. Като ярко 
създание на своето време, не-
говите творби станаха най-
голямото хранилище на бъл-
гарското родолюбие, храм на 
чуждата и личната болка, на 
всеобщата ни надежда и на-
ционалния трепет. Няма друг 
разказвач, който така дълбо-
ко и тъй искрено да е преживял 
житейските наслади заедно със 
своите герои. Николай Хайтов 
представи родопските люде в 
автентичната им премяна, със 
звучния им език, с дълбока-
та душевност и впечатляваща 
образност, както го е правила 
Божията ръка в митологията, 
във фолклора, в историята.

На стр. 6

100 години от рождението на хранителя на българския дух, големият писател на България – Николай Хайтов

С
ъщността и съдър-
жанието на истори-
ческите явления и 
процеси определят 

тяхната характеристика. Но 
само задълбоченото им изу-
чаване и прецизната упо-
треба на понятийния апарат 
аргументират квалифици-
рането им.

Нерядко, за омаловажа-
ване или отричане на опре-
делени обществени явле-
ния и събития, се употре-

бяват несъответстващи на 
тяхната същност понятия 
като съзнателно се напуска 
полето на науката и се пое-
ма несигурният път на во-
лунтаризма.

Считан за решен, въ-
просът за характера на 
промяната на 9 септември 
1944 г., в последните годи-
ни отново се повдига с осо-
бена актуалност. Политици 
и историци, засегнати и по-
страдали, служейки на опре-
делени цели или очаквайки 
реабилитация или матери-
ални облаги, отричат ма-
совото действие на 9 сеп-
тември 1944 г., свеждайки 
го до обикновен военно-
политически преврат, до 
болка познат в новата ис-
тория на България, а сред-

ствата и методите - до за-
говорнически.

Впечатляващо е, че тези 
твърдения не се основа-
ват на солидна аргумен-
тация и научни доказа-
телства, а на просто отри-
цание. Ако за политиците 
и публицистите този под-
ход е оправдан, то за исто-
риците професионалисти - 
е необясним.

Въстание, преврат или 
революция е актът 
на промяната на 9 
септември 1944 г.?

Добросъвестното, на-

учно и непредубедено от-
ношение задължава най-
напред да се анализира 
етимологията на тези по-
нятия, а след това да се из-
следват съответствията 
на стратегическите цели 
и намерения на силите, 
които извършват промя-
ната, с реалните обществе-
но политически резултати, 
а така също използвани-
те средства и методи и на-
края същността на сама-
та промяна, реализирана в 
определена форма.

На стр. 2

Донко ДОЧЕВ 
д-р на ист. науки
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В лексикографските 
издания същест-
вува почти пъл-
но сходство при 

тълкуването на понятие-
то революция. Това е дъл-
бока промяна, подготвена 
и осъществена с въоръже-
на сила в управлението на 
една държава, с преустрой-
ството на нейните инсти-
туции и обществен ред.

Изхождайки от етимоло-
гията, тълкуването и същ-
ността на понятието, днес 
не можем да твърдим сери-
озно, че промяната на 9 сеп-
тември 1944 г. има харак-
тер на революция, та била 
тя и социалистическа. Та-
кава теза не може да се защи-
ти не само защото актът на 
9 септември не донася та-
кава фундаментална про-
мяна на обществено-поли-
тическия строй, но и самите 
организатори и ръководите-
ли на антифашистката съ-
протива не си поставят та-
кива цели. Антифашистката 
съпротива, както подчерта-
хме, има за цел смъкването 
на фашизма и възстановя-
ване на демокрацията (в 
рамките на буржоазно-демо-
кратичния строй), т.е. става 
дума за премахване на фа-
шисткия политически ре-
жим, на фашистката поли-
тическа система и идеоло-
гия и замяната им с народ-
нодемократична власт.

Революционната промя-
на, както показва историче-
ския опит, се извършва по 
насилствен път чрез въ-
оръжено въстание. Но въс-
танието не е единствената 
адекватна форма за насил-
ствена смяна на обществе-
но-политическия строй. То 
се използва и като средство 
за промяна на политиче-
ската власт, без непремен-
но да се засягат устоите на 
обществения строй. Истори-
ческият опит, в това число и 
българският, потвърждава 
този извод.
Въоръженото въстание е 

форма на борба,
 в която се привличат про-

тивниците на политическия 
режим за неговата насил-
ствена смяна. Към въоръже-
на борба и въстание се при-
бягва тогава, когато проти-
вниците на управляващия 
режим изчерпват всички 
мирни, конституционни 
възможности и демокра-
тични процедури. Остава 
само едно - насилствената 
смяна. Въоръженото въста-
ние е изконно право на ма-
сите за премахване на насил-
ническите режими. Макар и 
неписано, то намира исто-
рическо оправдание и ле-
гитимира неговите извър-
шители и резултати.

Според нас, за да се гово-
ри за въстание (стихийно 
или организирано), трябва 
да е налице наред с всич-
ко друго и участието на та-
кава част от масите, коя-
то при откритата или мъл-
чаливата подкрепа и бла-
госклонен неутралитет на 
останалата част, да „съста-
влява болшинство" от наро-
да, желаещ прокламирана-
та социална, национална 
или политическа промя-
на. Масите, участващи непо-
средствено във въстанието и 

симпатизиращите и подкре-
пящи го, трябва да са облада-
ни и вдъхновени от идеи, ко-
ито се споделят и подкрепят 
от мнозинството от народа.

За да се даде научнообо-
снован отговор за характе-
ра на политическата промя-
на на 9 септември 1944 г., е 
необходимо да се изясни 
какъв е замисълът на БРП 
при възприемане на курса 
на въоръжена борба, какви 
са средствата и методите, 
използвани при неговото 
осъществяване.

Сложността и важност-
та на въпроса за тактиката, 
след нападението на Герма-
ния над Съветския съюз, се 
разбира напълно. Той се по-
ставя на задълбочено обсъж-
дане в ЦК на БРП още на 24 
юни 1941 г. Всеобщо е убеж-
дението за необходимостта 
от незабавно възприема-
не курс на въоръжена бор-
ба, но е любопитно, че някои 
от участниците в обсъждане-
то, се обявяват за незабав-
но въоръжено въстание за 
събарянето на фашисткото 
правителство на Б.Филов.

Политическата актуал-

ност на този проблем на-
лага неговото разглеждане 
и обсъждане на “най-авто-
ритетно място” в Москва, 
т.е. - при Сталин. Докумен-
талният материал напълно 
потвърждава, че още в са-
мото начало и в София, и в 
Москва, противодействие-
то срещу монархофашист-
ката власт се свързва с въ-
оръжено въстание като ос-
новна форма на съпроти-
ва. По този основен въпрос 
съществува пълно единство 
между ЦК на БРП, Задгра-

ничното бюро и Сталин. 
Единственото различие е, 
че в Москва считат, че въ-
оръженото въстание в този 
момент ще бъде прежде-
временно.

Мнението на Москва, ко-
ето по силата на обстоятел-
ствата е най- меродавно, в 
случая има характер на ръ-
ководство на действие. Г. 
Димитров в радиограма до 
София, го формулира кате-
горично: “Към въстание да 
се пристъпи само тогава, ко-
гато бъде възможно комби-
нирано действие вътре и вън 
от страната”, т.е. - опреде-
ля се, както формата на ре-
шителното действие, така 
и времето и условията за 
неговото провеждане. 

Няколко дни след това 
Г. Димитров отново ясно 
и недвусмислено изразя-
ва позицията си (а това ще 
рече и позициите на Москва) 
по въпроса за формата на 
борбата: “Ако въпросът беше 
за дворцов преврат, тогава 
частичните бойни действия 
могат да му попречат. Но в 
сегашната ситуация (ради-
ограмата е от 1 септември 

1941 г.) става въпрос не за 
такъв преврат, а за въста-
ние на армията и народа. За 
успеха на народното въста-
ние такива действия дезор-
ганизиращи базите и тила 
на врага и повдигащи бой-
ния дух на масите, според 
Г. Димитров, не само няма 
да попречат, но са и необхо-
димо условие за успеха. Тази 
съществена разлика между 
дворцовия преврат и народ-
ното въстание, заключава 
Г. Димитров, “специалните” 
очевидно не разбират и не 

отчитат”.
Приведеният, а и оста-

налият документален мате-
риал, е напълно категори-
чен, за да не остави никакви 
съмнения относно форма-
та на въоръжената борба 
против фашизма.

Допълнителна аргумен-
тация по въпроса внася 

позицията или поточно 
внушението на Москва. 

В духа на тактиката на 
антихитлеристката коали-
ция, висшето съветско ръко-
водство препоръчва именно 
въоръжената борба против 
фашизма, която трябва да 
се увенчае с всенародно ан-
тифашистко въстание.

Ясно е, че още в самото 
начало въстанието, се раз-
глежда като широкомащаб-
но действие с участието на 
широки кръгове от народа.

Очертаващият се в нача-
лото на 1943 г. разгром на 
фашистка Германия не-
минуемо щеше да доведе 
до сериозни политически 
и обществени промени в 
страната, фанатизмът на 
фашисткия режим предпо-
лага “вярност до край” към 

съюзника. Такова поведе-
ние изключва възможност-
та за доброволен отказ от 
властта. Единствената въз-
можност остава насилстве-
ната смяна. Ето защо, в на-
чалото на 1943 г., БРП раз-
работва и изпраща в стра-
ната специална Директива. 
Основната идея в този до-
кумент е подготовката за 
масово действие с оглед на 
предстоящите събития. На-
истина, в този документ не 
става дума за непосредстве-
ни въстанически дейст-
вия, но в него са разработе-
ни основни въпроси свър-
зани с предстоящи, макар 
и неопределени точно във 
времето, масови действия. 
Мирният път към такава 
развръзка (премахването на 
фашисткия режим и създа-
ване на народнодемократич-
но правителство), е невъзмо-
жен, тъй като “хитлерист-
ките агенти са задръстили 
всички пътища за мирно за-
вземане на властта... Зато-
ва единственият път към 
властта е въоръженото на-
родно въстание”, се конста-
тира в Директивата.”

В този документ за пръв 
път подробно се изясняват 

потенциалните движещи 
сили на въстанието, 
водещо място, в което се 

отрежда на армията. Под-
робно се посочват действия-
та през различните етапи на 
подготовката, по време на 
мобилизацията, при повик-
ване в казармата и по време 
на самото въстание.

Първостепенно значе-
ние по подготовката и ак-
тивизирането на народ-
ните маси за всенародно-
то въоръжено въстание, а 
така също по неговото ор-
ганизиране и провеждане, 
се отдава на партизанските 
отряди. Политическата ра-
бота сред войнишките маси 
са вменява „в дълг на съзна-
телните патриоти”, т.е. - 
на партийните, ремсовите 
и отечественофронтовски-
те функционери.

Така, в общи линии, из-
глежда първоначалната 
схема за бъдещото въста-
ние. Тя съдържа най-глав-
ните изисквания - целта, за-
дачите, дви жещите сили, 
организацията и ръковод-
ството. Датата, като същест-
вен елемент от тактиката, 
трябваше да се определи 
според конкретните усло-
вия, посочени още през 1941 
г., а именно - наличието на 
благоприятни външни и 
вътрешни условия.

Съществен белег в 
стратегията и тактика-
та на подготвяното въс-
тание е, че то няма за цел 
постигането на тяснопар-
тийни цели, а решаването 
на общонационални про-

блеми, наложени от уп-
равляващия режим, има-
щи съдбоносно значение 
за бъдещето на страна-
та. Ето защо движещите 
сили на въстанието не се 
ограничават от тяснопар-
тийни инте реси, а обхва-
щат всички обществени 
сили, класи и слоеве, кои-
то под крепят програмата 
на Отечествения фронт, 
т.е. - разчита се на участи-
ето и поддръжката на ог-
ромна част от българския 
народ.

Известно изменение и до-
пълнение се прави по отно-
шение движещите сили на 
въстанието. Докато в на-
чалото на 1943 г. БРП раз-
чита главно на армията и 
партизанските формации, 
в последствие тя разширява 
обхвата на движещите сили, 
като включва в тях народ-
ните маси, подчертавайки, 
че само при съчетаване на 
борбата на “трите народ-
ни сили” - въстаническите 
парти зански отряди, арми-
ята и народа - е възможен 
успех на въстанието.

Разширяването обхвата 
на движещите сили 

е доказателство за обо-

гатяване на идеята за под-
готвяния политически по-
врат, акцентирайки върху 
неговия масов характер, га-
рантиращ успеха и характе-
ризиращ го като масово на-
родно въоръжено дейст-
вие.

Управляващият режим 
оценява ситуацията като 
предстояща революция, 
което предопределя фор-
мите, методите и средства-
та на противодействие. 
Това твърдение се потвърж-
дава напълно от документал-
ния материал, произхождащ 
от управляващия режим.

В месечния си доклад до 
министъра на вътрешните 
работи, през м. октомври 
1943 г., директорът на поли-
цията информира, че към 
ЦК на БРП, който предста-
влява ядката на полити-
ческия щаб, са приобще-
ни левите земеделци - пла-
дненци, политическият 
кръг “Звено” и някои широ-
ки социалисти. Последните 

три партии според него “се 
стремят да установят един 
постоянен контакт с оста-
налите “демократични” сили 
(буржоазната опозиция, б.м. 
Д.Д.), какъвто бе установен 
по време на раздвижването 
около избора на регенти, ко-
гато се излезе с една обща де-
кларация за изборите за Ве-
лико народно събрание”.

Задачите, които според 
директора на полицията, 
се поставят на отделните 
партии, са:

на БКП - да подготви въ-
оръженото въстание;

на пладненци - да при-
общят към въоръжено-
то въстание земеделските 
маси;

на “Звено” - да се осигу-
ри войската за задачите на 
Отечествения фронт чрез 
конспиративна работа в 
офицерските кадри;

на широките социали-
сти - да спечелят привър-
женици между някои сто-
пански среди и да провеж-

дат стопански саботажи;
на „демократичните” 

сили - да внушават на ма-
сите, на управлението и на 
парламента, необходимост-
та от ориентиране към ан-
гло-саксонския блок и рес-
тавриране на старата сис-
тема на управление.

Изхождайки от разши-
ряващото се недоволство и 
възможността от консолида-
ция на опозиционните сили, 
както и от евентуални масо-
ви въоръжени действия, още 
през лятото на 1943 г. ре-
жимът поставя под наблю-
дение активните функци-
онери и съмишленици на 
бившите политически гру-
пировки - БЗНС “Ал.Стам-
болийски”, “Звено”, ВМРО-
протогеровисти и други, 
като се отбелязват всич-
ките им срещи, телефонни 
разговори и се контроли-
рат пътуванията им. Редов-
но се проверява кореспон-
денцията, а в средите им се 
внедряват секретни сътруд-

ници.
Впоследствие започва ме-

тодично проследяване и ре-
гистриране на дейността на 
бившите членове и привър-
женици на БЗНС “Врабча 1”, 
Демократическата партия, 
на национал-либералите, 
на широките социалисти и 
англофили, с една дума, на 
цялата нефашистка и ан-
тифашистка опозиция. В 
полицейските служби се из-
готвят списъци на привър-
жениците на тези партии за 
евентуалното им обезвреж-
дане в определен момент.

 Наближава „12-ият час“
Убеждението, че антифа-

шистките сили подготвят 
въстание, се налага трайно 
в управляващата върхушка 
и става отправна точка при 
определяне формите, мето-
дите и силите за противодей-
ствие.

Тактиката на въоръжено 
въстание придобива по-го-
ляма конкретност през вто-
рата половина на м. август 
1944 г., когато всички други 
възможности за мирен из-
ход са изчерпани. Масово-
то въоръжено въстание ос-
тава без алтернатива. 

На стр. 4

РЕВОЛЮЦИЯ, ВЪСТАНИЕ 
ИЛИ ПРЕВРАТ?

РЕВОЛЮЦИЯ, ВЪСТАНИЕ 
ИЛИ ПРЕВРАТ?

Петко ПЕТКОВ

У
правлението на гербе-
рите и разединените па-
триоти е към своя край, 
но докато това стане 

факт, ще има да „ручаме жабе-
то“. И в същото време ще ни ва-
рят на бавен огън, както жаба 
в колба, за да не усетим болка. 
Това някои наричат хуманно 
отношение към животните, а 
други смятат за перверзия. Тази 
операция може да бъде уподо-
бена и на хипнотизирането от 
Алф на домашния котарак, ко-
гото косматият мигрант от пла-
нетата Мелмак убеждаваше, че 
не е котка. А пък нас ни убеж-
дават, че живеем все по-добре, 
понеже Борисов открива „завод 
след завод“ и „стотици“ кило-
метри магистрали, новопостро-
ени, или ремонтирани опери, те-
атри, училища, детски градини, 
църкви, джамии и синагоги.

Всеки завършил средно об-
разование е учил за земновод-
ните твари и трябва да си спом-
ня, че жаба може да се свари в 
колба без да усети, ако темпе-
ратурата на водата се повиша-
ва постепенно. Този метод вър-
ши работа и при управлението 
на държавите, народите и на-
циите. Не е необходимо да по-
сещавате международни фору-
ми, достатъчно е да поживеете 
в „тази страна“, за да забеле-
жите как управляващите и при-
съдружните им медии, социо-
лози, политолози, социални ан-
трополози и прочее шарлатани, 
ни „сваряват“ ежедневно. Тоест, 
убеждават ни колко добре и 
силно се развива икономика-

та и как хората богатеят и доб-
руват без да разберат под сян-
ката на Булгарбаши Бойко Бо-
рисов и неговите съпартийци. 
А онова, което някои наричат 
корупция, е само субективно 
усещане, подхранвано от за-
вистливата опозиция и някои 
проводници на чужди сили 
като РСЕ. 

С черногледата опозиция 
се занимават премиерът Бой-
ко Борисов, председателят на 
НС Цвета Караянчева, пред-

седателят на парламентарна-
та бюджетна комисия Менда 
Стоянова, председателят на 
комисията по вътрешен ред 
и сигурност Маноил Манов, 
бившият седесар и активист 
на ДБГ Тома Биков, както и 
„журналисти на повикване“ от 
БНТ, БНР, „Канал 3“, ТВ „Евро-
па“ и вестниците на Делян Пе-
евски. Отчаяни усилия полагат 
от ДАНС и Специализираната 
прокуратура, за да разсеят съм-
ненията в чужбина, че у нас не се 

води борба с корупцията и зло-
употребите с европейски сред-
ства. Ако не споменаваме с бла-
годарност КПКОНПИ, то е защо-
то въпреки „хилядите награди“ 
на бившия й шеф и отнетите от 
„лошите“ милиарди, незаконно 
придобити имущества, назна-
чаването на Пламен Георгиев-
Терасата за консул на Бълга-
рия във Валенсия повече при-
лича на бягство и покриване, 
отколкото на възнаграждение 
за заслугите му. Оставяме на 
съвестта на Борисов и твърде-
нията за „няколкото образова-
ния“ и няколкото чужди езика, 
които владеела новата дипло-
матическа „калинка“. Премиер-
ът има навика да преувеличава 
и послъгва, а народът отдавна е 
казал относно борбата на влас-
тта с „лошите“: 

„Гарван гарвану  
око не вади“. 

Обаче, от филмите знаем, че 
най-добрите съветници по въ-
проса за борбата с престъпнос-
тта и корупцията са осъдени-
те за корупция. Поради това 
полицията ползва бивши ка-
соразбивачи, хакери и дру-
ги „експерти“, когато трябва да 
разрешава заплетени казуси. А 
осъдените престъпници са го-
тови да помогнат срещу на-
маляване на собствените им 
присъди. Може би това обясня-
ва защо Специализираният съд 
прекрати делото срещу Дими-

тър Желязков или Митьо Очите.
Както и да е. Да се върнем 

към „варенето на жабето“. С как-
во ни занимаваха през послед-
ните две седмици така нарече-
ните национални медии в Бъл-
гария? 

Първо, с победите на „най-
добрата ни ракета“ Григор Ди-
митров на турнира US Open в 
Ню Йорк. И най-вече с победата 
му над Роджър Федерер и изкач-
ването му в световната ранг лис-
та от 74-то на 25-то място. След 
това дойде поражението му от 
един 22 годишен руснак, Дани-
ил Медведев, и ефирът потъ-
на в траур, точно както след по-
ражението на националите по 
футбол от Англия с 4:0. Преди 
това средствата за масова ма-
нипулация и дезинформация 
подминаваха факта, че Дими-
тров, подобно на футболиста 
Бербатов и волейболиста Ка-
зийски, отказа да играе за на-
ционалния отбор. 

Междувременно, медиите се 
настроиха на нова оптимис-
тична вълна – избора на Крис-
талина Георгиева за директор 
на МВФ. Пост, за който тя се 
оказа не само единствен канди-
дат, но заради нея бордът на 
директорите отмени възрас-
товото ограничение от 65 го-
дини, което се отнася само за 
кандидатите за директорския 
пост. 
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неотдавна CNN съобщи сенза-
ционно, че Тръмп е прекратил 
мисията в Русия на свой топ 
шпионин, след като разузнава-
телна информация, предадена 
от Израел, попаднала у русна-
ците. Белият дом и ЦРУ наре-
коха съобщението „лъжливо“, 
но не се заеха да опровергават 
неопровержимото. А именно, 
че и те шпионират навсякъде 
по света. Лошо е само, когато го 
правят руските разузнавачи, 
или хакери. Ако управляващите 
у нас толкова са закъсали, че оп-
ряха до русофобията и шпио-
номанията, за да могат отново 
да измамят избирателите, зна-
чи хвалбите им за „успешното 
управление“ вече не хващат ди-
киш. Другата възможност е ня-
кой да подлага динена кора на 
Бойко Борисов, принуждавайки 
го да играе ролята на русофоб.

Осмо, след като Борисов 
отписа Шенген като нацио-
нален приоритет, как мисли да 
спре очертаващия се нов бе-
жански поток от сирийска-
та провинция Идлиб? За тази 
опасност предупреждават вече 
турски медии. В това число и 
за вероятността заедно с бежа-
нците, към Европа да потеглят 
бойци на т. нар. Сирийска сво-
бодна армия. На този междуна-
роден декор, въпросът за това 
кой ще стане кмет на София из-
глежда маловажен. Ако, разби-
ра се, и той не е елемент от „ва-
ренето на жабето“, което ще 
дъвчем през следващите чети-

ри години. Все пак смайваща 
е наглостта на „анализатори“, 
които изтъкват, че Мая Мано-
лова нямала администрати-
вен опит, за разлика от Йор-
данка Фандъкова, която била 
натрупала такъв. Да не би Бой-
ко Борисов и Йорданка Фандъ-
кова да са се родили на кмет-
ския стол в столицата? Първият 
е бивш пожарникар, охранител, 
главен секретар на МВР, докато 
стане кмет, за да зареже манда-
та си по средата и да стане пре-
миер. А Фандъкова е бивша учи-
телка по руски език. 

Публикации във влиятелни-
те международни научни изда-
ния „Сайънс“ и „Нейчър“, съоб-
щават че група учени от Хар-
вардския университет и Масачу-
зетския технологичен институт 
са изследвали близо половин 
милион геноми и резултатите от 
проучването им са показали, че 
общностите не се раждат. И че в 
природата не съществува ника-
къв ген, отговарящ за хомосек-
суализма. С други думи хомосек-
суалистите не се раждат таки-
ва, а хомосексуалността се пре-
допределя преимуществено от 
възпитанието и културата. То-
гава защо кметицата на София 
Йорданка Фандъкова допуска-
ше ежегодните „прайдове“, или 
гей паради? За да бъдем в крак с 
развратната мода на Запада ли?

Щом хомосексуализмът не е 
природно обусловен, какво оста-
ва за някаква административна 
предопределеност по рождение? 

Какво ще стане, ако Фандъкова 
загуби изборите в София? При 
всички случаи няма да настъпи 
краят на света. Добре е градона-
чалниците да се сменят, за да из-
лязат наяве кирливите ризи на 
бившите кметове и на партиите 
и бизнеса, които стоят зад тях. А 
у нас, ако Фандъкова загуби из-
борите, това се приема като зе-
метресение от девета степен по 
Рихтер. Поради това управля-
ващите втвърдяват тона към 
Мая Манолова, обвинявайки 
я в черна неблагодарност. Ве-
роятно са научили за „скалпе-
ла“ на новия кмет на Истанбул 
Екрем Имамоглу, който реши 
да прочисти общината от хран-
тутниците на Ердоган. За да на-
прави същото в София, ако спе-
чели кметския пост, Манолова 
ще се нуждае от подкрепата 
и на Общинския съвет. Тоест, 

не е достатъчно само тя да побе-
ди, а да има и достатъчно мно-
зинство в ОС, което да подкрепя 
промените. 

Отвлечени програми и 
обещания вече не вършат 

работа, нужни са конкретика 
и реализъм. Благодарение на 
своя актив като омбудсман, 
Мая Манолова стартира с по-
висок рейтинг от Фандъкова. 
Редно е тези, които искат про-
мяна чрез свалянето на ГЕРБ 
от власт, да подкрепят Мано-
лова. Научихме, обаче, че СДС 
щели да питат Мая Манолова 
не какво ще промени в София, 
а за 9-ти септември и Памет-
ника на Съветската армия. 
Тези хора още живеят в мина-
лото и се препитават с анти-
комунизъм и русофобия, ко-
ето ги превърна в патерици 
на Борисов и ГЕРБ. Вече не се 
обиждат, или срамуват дори от 
жалкото си положение на сате-
лити. Вярна е поговорката, че 
срамът и обидата вредят, кога-
то се чувстват. Да представяш 
спечелването на местните из-
бори в София и други градове 
като триумф на твоята коа-
лиционна политика на при-
лепване към силните, това е 
достойно за презрение! 

АКТуАЛеН ГЛАс АКТуАЛеН ГЛАс
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Въоръженото дейст-
вие е не само от първос-
тепенна важност, но е и 
политически въпрос от 
съдбоносно значение за 
страната. Налице са и оне-
зи благоприятни външни 
и вътрешни условия, ко-
ито да гарантират негови-
ят успех. На 26 август БРП 
издава Окръжно за не-
посредствена подготов-
ка и провеждане на въс-
танието. В Окръжното се 
подчертава, че за Бълга-
рия е ударил дванайсети-
ят час. Отправя се призив 
за започване на конкрет-
ни действия със силите на 
партията, РМС, Отечес-
твения фронт, на широ-
ките работнически и сел-
ски маси и патриотично-
то войнство. Посочват се и 
конкретните форми. Пре-
людия към въоръженото 
въстание трябва да бъдат 
събранията, митингите, 
демонстрациите, полити-
ческите стачки на работ-
ниците, железничарите 
и държавните служещи, 
които да прераснат в обща 

(национална) политическа 
стачка.

Партизанските форма-
ции трябва да предприе-
мат повсеместни въоръ-
жени действия, концен-
трирани към невралгич-
ните пунктове във всяка 
област, тяхното превзема-
не и установяване на на-
родната власт.

Действията на въоръ-
жените отряди и масовите 
надигания на работници и 
селяни трябва да увлекат 
и активизират армията 
за активно участие във въс-
танието, а онези войско-
ви части, които не могат да 
бъдат привлечени, да бъ-
дат неутрализирани.

Окръжното конкрети-
зира и потвърждава ця-
лостната концепция на 
БРП за въоръженото въс-
тание, като призовава 
всички “демократически, 
политически и обществе-
ни групи и организации, ко-
ито са против немците и 

признават програмата на 
Отечествения фронт”.

Главният щаб на НОВА 
изпраща на 26 август за-
повед до партизанските 
част, с която нарежда да 
се премине към общо на-
стъпление и се пристъпи 
към завземане на влас-
тта в селищата. По мес-
та започва изработването 
на конкретни планове за 
въстанието, съгласно за-
мисъла на центъра.

Получено е поискано-
то оръжие от съветската 
армия. Определен е обек-
тът на главния удар - сто-
лицата, който трябва да 
се съгласува с въстанието 
в провинцията.

Пристъпва се към ор-
ганизиране на стачки в 
различните отрасли. В съ-
гласие с плана, фактически 
още в началото на м. сеп-
тември, започват въоръ-
жените действия. На 6 сеп-
тември е установена но-
вата власт в 6 села, на 7 и 

8 септември - в 164 села и 
20 града.

На 6 септември, рано 
сутринта, започва стач-
ка на трамвайните работ-
ници под лозунга “Цяла-
та власт в ръцете на Оте-
чествения фронт”. Същия 
ден следобед е окървавена 
мирната акция на столич-
ното гражданство, но масо-
вите прояви не прекъсват. 
В столицата влизат пар-
тизани от Шопския от-
ряд.

Редица селища в страна-
та са блокирани от въоръ-
жените отряди.

На 7 септември раз-
бунтувалите се маси раз-
биват вратите на Плевен-
ския затвор. На свобода 
излизат над 800 антифа-
шисти, но при стрелбата 
отново падат убити и ра-
нени. Същия ден е разбит 
и затворът в Силистра. По-
лицията отново окървавя-
ва акцията на масите. Вди-
гат се миньорите от Перник 

с искане за незабавно уста-
новяване правителство на 
Отечествения фронт. Стач-
куват пловдивските тютю-
ноработници.

По-късно през деня, на 
улицата излизат отново 
софийските работници. 
Дават се нови жертви.

Партизаните, изпълня-
вайки заповедта на Глав-
ния щаб, се придвижват 
към по-важните админи-
стративни центрове, ус-
тановявайки по пътя си 
новата власт.

На 8 септември въста-
нието се разпалва в ця-
лата страна, а през нощта 
на 8 срещу 9 септември е 
свалено от власт прави-
телството на Муравиев. В 
6.25 часа сутринта К. Ге-
оргиев прочита Прокла-
мация на възглавявано-
то от него правителство на 
Отечествения фронт.

Внимателният ана-
лиз показва, че акцията 
в София става възмож-
на главно по две причи-
ни. Първо, акциите в про-
винцията и в столицата 
приемат формата на ма-
сово въоръжено дейст-

вие, съгласно идейния за-
мисъл и конкретния план 
на въстанието.

В условията на пълна 
деморализация и 
дезорганизация 

на държавната власт, 
правителството на Му-
равиев нито желае, нито 
може да спре въстаниче-
ските действия. От факта, 
че в страната не се разга-
ря кървава гражданска 
война, а властта в столица-
та е взета по този, а не по 
друг начин, не може да се 
счита, че е извършен пре-
врат. Нима ако срещу Ми-
нистерството на войната 
са изстреляни три халос-
ни снаряда ще се промени 
формата на промяната?! 
А такива възможности съ-
ществуват, защото във въс-
танието са привлечени, как-
то е известно, редица воен-
ни поделения - щурмовата 
дружина, Първи инжене-
рен полк, учебната рота 
на Военното училище, 
танковата бригада и др. 
Успех на ръководителите 
на въстанието е неутрали-
зирането на столичната 

полиция. Ако една акция 
се извърши от ограничен 
кръг хора, както при пре-
вземането на военното ми-
нистерство, може ли да раз-
чита на успех, ако не полу-
чи активната въоръже-
на подкрепа от войската 
и масите в страната? Въз-
можно ли е да се извърши 
таен преврат, когато всич-
ки централни и местни ор-
гани на съпротивата про-
веждат открит курс към 
масово въоръжено въста-
ние? Този курс е напълно 
известен на органите на 
властта. И ако въстанието 
не се разрази в ожесточе-
на и кървава гражданска 
война, то главната причи-
на за това е присъствието 
на съветските войски.

* * *
Никога въстанията не 

протичат по един и същи 
начин. Всяко масово въ-
оръжено надигане, се проя-
вява по специфичен начин 

и носи своите характерни 
особености. Но тези особе-
ности не отменят присъ-
щите общи черти и харак-
теристики, които ги отли-
чават от тайните загово-
ри, нощните преврати и 
пучове. Българската исто-
рия е богата на такива пре-
врати. Достатъчно е да си 
припомним 9 юни 1923 г. и 
19 май 1934 г.

В наличния документа-
лен материал не се откри-
ва алтернативен вариант 
в плана на въстанието. Съ-
временните интерпрета-
ции на събитията около 
9 септември са съобразе-
ни не с фактите, а са по-
родени от въображение-
то на авторите и закъсне-
лите им рефлекси. Искаме 
да подчертаем, че нямаме 
намерение да омаловажа-
ваме или да оневинява-
ме БРП за узурпирането 
на демокрацията и уста-
новяването на тоталитар-
на власт. Но конкретният 

исторически подход не ни 
дава основание да счита-
ме, че на този етап, дейст-
вията на БРП и следващи-
те я антифашистки сили, 
не отговарят на нацио-
налните интереси.

Внимателният анализ на 
документалният материал 
ни убеждава, че извърше-
ната промяна на 9 септем-
ври 1944 г., е закономерно, 
логическо следствие на 
борбата на антифашист-
ките сили. Тази промяна е 
резултат от реализиране-
то на стратегическата цел, 

поставена още през 1941 г. 
- премахване на фашизма 
и установяване на народ-
нодемократична власт.

Политическата промяна 
се извършва съгласно за-
мисъла на организатори-
те на  съпротивата - чрез 
въоръжено въстание, при 
съчетаване удара на пар-
тизанските формации с 
действията на широките 
народни маси и подкрепа-
та на патриотичната част 
от армията, с благопри-
ятни външни обстоятел-
ства.

Непосредственото за-
вземане на централната 
власт, е само елемент от въ-
оръженото въстание.

От стр. ?

Така бившата евро-
комисарка и неуспя-
ла кандидатка за пос-
та генерален секретар 

на ООН, която прецака дру-
гата българка Ирина Бокова, 
може да бъде наградена с по-
висок пост от този, който зае-
маше в Световната банка. Мо-
жем да си представим с какви 
хвалебствия ще ни залеят упра-
вляващите и контролираните от 
тях медии, ако Сталинка Георги-
ева оглави МВФ. От това, разби-
ра се, към най-бедната страна 
в ЕС няма да потекат реки от 
мед и масло, но личният успех 
на Георгиева неминуемо ще 
бъде трансформиран в осно-
вен пропаганден аргумент на 
Борисов и ГЕРБ за предсто-
ящите местни избори. Както 
и евентуалното преизбиране на 
Йорданка Фандъкова за кмет на 
столицата ще бъде трансформи-
рано в аргумент на герберската 
кампания за следващите парла-
ментарни и президентски избо-
ри. „За ГЕРБ е важно Фандъко-
ва да спечели“, заяви председа-
телят на ПГ на ГЕРБ Даниела 
Дариткова. За ГЕРБ не знам, 
но за Дариткова едно пораже-
ние на Фандъкова може да оз-
начава „снемане на политиче-
ското доверие“ в нея от страна 
на Вожда. Съгласно „моралните 
стандарти“ на ГЕРБ, това озна-
чава край на политическата ка-
риера. Ако не вярвате, питайте 
Цветан Цветанов.

Другият пропаганден 
балон, 

представян като голям „ус-

пех“ на управлението на Бори-
сов, е убеждаването на „Фолкс-
ваген“ да построи завода си за 
автомобили в България.  Раз-
бира се, вероятността за това съ-
ществува само във фантазиите 
на Росен Плевнелиев. Подобна 
перспектива е реална точно тол-
кова, колкото твърденията на 
бившия президент, че няко-
га е спал по пейките в Берлин, 
преди да го забележат от нем-
ския бизнес. В никой герман-
ски град, особено в Берлин по-
лицията не би допуснала ня-
кой да се излежава по пейки-
те. Такова нещо е възможно 
само в България, благодаре-
ние и на „успешното“ управле-
ние на Бойко Борисов. Но, освен 
за бедняците и бездомниците, 
които спят по улиците на София 
и другите големи градове у нас, 
Борисов и ГЕРБ ще трябва да 
отговорят на други неприят-
ни въпроси. 

Първо, защо не беше отне-
то имуществото на замесените в 
„Апартаментгейт“ и „Къщи за 
тъщи“, а те се разделиха само с 
партийните и административ-
ните си постове? Някои като 
Пламен Георгиев пък бяха „на-
казани“ с преминаване на отго-
ворна дипломатическа служба.

Второ, защо от ГЕРБ на-
стояват цивилни да могат да 
оглавяват служба „Военна ин-
формация“? Уверенията им, че 
няма да назначат политик, ап-
текар или хлебар за шеф на во-
енното разузнаване, пораждат 
основателни подозрения, че се 
търси място на поредната оста-
нала без работа и доходи герба-
ва „калинка“.

Трето, защо от антико-

рупционния закон, който за-
дължава държавните служи-
тели от определен ранг да де-
кларират имуществата си и 
евентуален конфликт на инте-
реси, са били изключени кон-
сулите? И сега МВнР ще ги моли 
да дадат информация относно 
чуждите езици, които владеят. 
Сякаш още като са писали зако-
на герберите са имали предвид 
„калинки“, като Пламен Геор-
гиев?

Четвърто, защо ако Фан-
дъкова е управлявала София 
толкова успешно, нейни за-
местници, като този по транс-
порта, бяха изправени пред 
съда и осъдени за разхище-
ния на обществени средства? 
Кой е виновен за перките на 
акули по „Графа“, за калпавия 
ремонт на „Ларгото“, за руша-
щите се паметници на култу-
рата, за презастрояването на 
столицата и за потрошените 
жълти павета по време на зас-
немането на някакъв екшън 
филм?

Пето, защо ако Мария 
Габриел като еврокомисар по 
цифровизацията се е справи-
ла успешно, Урсула фон дер 
Лайен дава този ресор на друг, 
а на нашата „Пунта Мара Габри-
ел“, както пише на баджа й в ка-
рикатурата на Христо Комар-
ницки, публикувана във вест-
ник „Сега“ (11.09.2019), поверя-
ва ресора „Иновации и младеж“? 
Очевидно не грешат тези, които 
твърдят, че няма никакво значе-
ние какъв ресор ще получим в 
ЕК, понеже некомпетентност-
та на Мария Габриел е еднак-
ва във всички сфери. Но преди 
още да беше обявено окончател-

ното разпределение на ресорите 
в ЕК, Борисов подхвърли с блес-
нали очи, че в ресора, който ще 
получим има повече пари, от-
колкото в земеделието. Сиреч 
пак ще сме на кяр. Все едно, че 
нашата „калинка“ ще може да 
черпи колкото си иска евро-
пейски пари и да ги превежда 
на правителството в София. 
Пълен келепир и еврокомуни-
зъм!

Шесто, защо след като лич-
но премиерът, или някой от 
неговите текстописци, посоч-
ва във Фейсбук профила му, 
че статистическите данни на 
НСИ се „изглаждат сезонно“, 
Борисов приема за меродавно, 
че растежът на БВП през второ-
то тримесечие на 2019 г. е 3,5% 
спрямо същия период на 2018 
г.? И откъде Борисов извади ци-
фрата 26 млрд.лева износ за 
първите шест месеца на годи-
ната, след като НСИ посочи, че 
сме изнесли стоки за 8,5 ми-
лиарда лева? Ако управление-
то му за изтеклите 10 години е 
било успешно, защо бяха снети 
от длъжност маса министри, 
заместник-министри, вице-
премиери и партийни начал-
ници?

Седмо, защо руското МВнР 
призова президента Радев, а 
не премиера Борисов, да се на-
меси срещу пренаписването 
на историята по повод на гот-
вената от руското посолство 
в София изложба за приноса 
на Съветската армия за осво-

бождението от хитлерофаши-
зма на Източна Европа? Нима 
в Москва не знаят кой е шеф 
на изпълнителната власт у нас? 
Или вече са решили, че Борисов 
е пътник, с когото не си струва 
да разговарят? Сякаш за да по-
твърди това, властта в София 
завихри шпионски скандал, 

в който набърка генерала 
от запаса на РФ Решетников, 
бившия издател на „Дума“ и 
настоящ лидер на движението 
„Русофили“ Николай Малинов, 
бившия мажоритарен соб-
ственик на фалиралата КТБ 
Цветан Василев и оръжейния 
търговец Емилиян Гебрев. 
Главният прокурор Цацаров и 
неговият бъдещ наследник Ге-
шев уверяват, че разполагат с 
неоспорими доказателства за 
престъпната шпионска дей-
ност на русофилите, както и 
за финансирането им от руска 
страна. Много голяма е веро-
ятността тези „доказателства“ 
да паднат в съда, но миризма-
та на гнило ще остане да тро-
ви българско руските отноше-
ния. И най-вероятно проекти-
те „Турски поток“ и АЕЦ „Беле-
не“ ще бъдат замразени. Което 
изглежда е и целта на заняти-
ето. Понеже от САЩ са „обез-
покоени“ от едностранната ни 
енергийна зависимост от Ру-
сия. Ако тя беше зависимост от 
САЩ, едностранността й няма-
ше да тревожи Белия дом, нали? 
А що се отнася до шпионажа, 

СВарЯВаНе На ЖаБETO

РЕВОЛЮЦИЯ, ВЪСТАНИЕ... РЕВОЛЮЦИЯ, ВЪСТАНИЕ...

В 
своя слугинаж СДС стигна дъното, но забрави едно нещо: 
София не е България и България не е София. Софийско-
то метро не гаси пожарите в БДЖ, нито осигурява 
връзка с откъснатите от света селища, до които не 

могат да стигнат нито линейки, нито пожарни, или коли с 
продоволствие. Както и небостъргачите като „Златен век“ няма 
да осигурят подслон и културни развлечения на хората с из-
горелите кооперации и читалища. Да се казва че всяка промя-
на в България е започвала от София, без да се уточни, че не 
винаги това е било за добро, е също пренаписване на исто-
рията. Ако не вярвате, вижте какво пише за шопска София 
по време на Априлското въстание Захари Стоянов: нямало 
нито огън, нито дим! И обявяването си за столица на Княже-
ство България София дължи на панагюреца Марин Дринов 
и на надеждите за обединение на българите от Мизия, Тра-
кия и Македония. Това е всичко.

Откъсването на акцията в центъра от активни-
те действия в столицата и в страната, елими-
нирането на стратегическата цел на съпроти-

вата и ясно изразените, прокламирани и практичес-
ки използвани форми и методи на борба, в крайна 
сметка водят до изопачаване на историческия про-
цес или до неговото съзнателно фалшифициране.

Смяната на политическата власт на 9 септември 
не е случайно събитие. Тя утвърждава промяната 
в съзнанието на масите и в крайна сметка поставя 
в съответствие формата на политическата власт с 
това променено съзнание.
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Векът на Хайтов
От стр. 1

Н
. Хайтов разтвори ши-
роко вратите и про-
зорците на нашата 
чувственост, за да я оп-

лоди със своя талант. Да я пока-
же на България и света. Подобно 
каменоделец, той дялаше скалата 
много години, цял живот, докато 
заблести естествената Ј хубост. За 
радост това той правеше на фона 
на неповторимия планински пей-
заж. „Шумки от габър“ и „Диви 
разкази“ откриха за всички нас 
нов свят – богат, неповторим, 
очарователен. И макар да е ло-
кализиран в една област, в едно 
малко кътче на клетата ни родина 
като Родопите, с широтата и въз-
действието си този свят прекра-
чи родните граници и стигна до 
края на света.

„Ако ме попитат коя плани-
на ми най-много харесва, за себе 
си аз ще кажа: Родопа. Разбира се, 
Рила е красива, ала това е дива и 
мъжествена красота. Рила е пла-
нина за катерачи-завоеватели, 
Родопа – за поети и съзерцатели. 
Рила е частица от света, а Родо-
па – свят! Рила е величествен ос-
тров, Родопа – велико море!

А какво да кажем за Пирин?... 
Пирин е само жена, Родопа – и 

майка, и жена...“
Писателят нямаше нищо по-

скъпо от родната планина. Вся-
кога я идентифицираше с Бъл-
гария, прекланяше се пред нея 
като пред олтар. На тази „майка и 
жена“, посвети своята дарба. Съз-
даде творби, които съперничат на 
най-вълнуващите образци в на-
ционалната и световната литера-
тура. Филмите „Козия рог“ и „Ка-
питан Петко войвода“ обиколи-
ха земята. Освен със силните си 
характери, героите му – българи 
от Родопа, пленяват зрителите 
със своята нравственост и мо-
рална извисеност, карат ги да 
се възторгват пред изконните 
български ценности.

Николай Хайтов реализира 
напълно творческата си и граж-
данска мисия. Преди да си тръг-
не от нашия свят, той каза, че си 
отива удовлетворен. Беше при-
знат за народен писател, стана 
широко известен, книгите му са 
отпечатани приживе в 4 мили-
она и половина тираж, показа как 
трябва да се защитават родолю-
бивите идеи и защо отечеството 
винаги стои над всичко. Въпреки 
това, Хайтов страдаше – искре-
но, дълбоко, разтърсващо. Меж-
ду различните болки една не му 
даваше мир – обезбългаряване-
то на Родопите. Негодуваше, че 
историците не вникват в същ-

ността на нещата и не възпират 
„майкопродавците“ тръгнали 
на кръстоносен поход срещу 
българите-мохамедани, отлъч-
вайки ги от родната им земя-
кърмилница.

Чуйте как само звучи едно 
от първите му есета „Мустафа-
Гоговото“, превърнало се в лай-
тмотив на тази негова болка: 
„Унищожени били даже мъртви-
те свидетели на престъпление-
то: съборили камбанариите, за-
копали камбаните, натрошили 
кръстовете. Някъде изместили 
и даже изгорили старите села, 
за да не наумяват нищо на но-
вия Мустафа за Гого. След това 
отрязали езика на живото пре-
дание, за да не може никой да уз-
нае как е станал Гого Мустафа.

Всичко било заличено и по-
турчено, само едно нищо и ни-
какво име се изплъзнало: „Мус-
тафа-Гоговото“ – едно име в 
землището на село Давидко-
во, Смолянско, в подножието 
на Енихан, за да свидетелства 
единствено за извършеното над 
Гого престъпление…

Своите го дърпали насам, 
чуждите – нататък и в това 
люшкане нататък и насам ми-
нали не година-две, а векове, без 
да се усети той на твърдо мяс-
то. Турците винаги са го пре-
зирали, защото са виждали зад 
Мустафа Гого и са го наричали 

„дьонме“, а своите са го подози-
рали, защото зад Гого е наднича-
ла сянката на Мустафа. И дълго 
е било все така. В песните – Гого, 
в клетвите – Мустафа, в езика 
– Гого, в молитвите – Мустафа, 
в потурите – Гого, в чалмата – 
Мустафа!...“

Това е злочестата съдба на 
родопчани, притискала като 
с воденични камъни душата 
на твореца, карала го да пее 
и плаче с песните и жалбите 
на планината. Неприемливо 
е, когато днес в един глас пов-
таряме мантрите за европей-
ските ценности, когато роди-
ната едва се съвзема от смаз-
ващия махмурлук, наречен 
„демократичен преход“, когато 
българският народ преодолява 
поредния рубикон, да гледаме 
на Родопите с недоверие и неси-
гурност, с чувство че днешните 
проблеми могат да бъдат реша-
вани утре. Планината отдавна 
е разкъсала веригите на роб-
ството и е разбила среднове-
ковните зандани на подозре-
нието, а родопчани не слугу-
ват на никакви господари. И 
понеже те си го знаят, искат да 
го научи и целия свят.

Унизително е, че има все 
още хора, които черпят ин-
формация за родната плани-
на от полицейските сводки 
и сметките на политически-

те бакали. Големият български 
писател, нашият именит зем-
ляк, не спираше да напомня, че 
е дошло време да загърбим 
политическия карез, партий-
ния егоизъм, да се хванем за 
ръце и да извървим пътя към 
себе си, без да си причинява-
ме болка, защото тя изтощава 
и духа и тялото, спира мечта-
та, убива надеждата.

За Николай Хайтов е харак-
терно забележителното съз-
вучие при въздействието на 
творчеството му и въздейст-
вието на неговата личност. В 
това сливане се усеща мощния 
пулс на човека с ясна пози-
ция и твърда цел. Той пишеше 
за всички и мислеше за всич-
ко. Внушаваше, че в мигове 
на изпитание най-важното е 
да пазим единството на на-
цията, защото няма по-тъжна 
участ за един народ от разеди-
нението. Предупреждаваше, 

че гражданското нехайство 
може да отприщи канибали-
зъм, който е способен да сри-
не мирозданието, в чието съг-
раждане е душата ни. Трево-
жеше се, че подобна морална 
и духовна лудост би могла да 
прегази отново земята на Бо-
тев и Левски, неговата и на-
шата родна земя.

Хайтов създаде брилянтна 
проза и публицистика. За нея 
каквито и възторжени думи да 
кажем, ще бъдат недостатъчни. 
Неговият художествен разум се 
превърна в морална величи-
на, в истинска мъдрост, а ези-
ковото майсторство – в магия, 
способна да омагьоса хиляди и 
милиони. Затова родопчани го 
помнят и обичат. И ще го пом-
нят. Смолян се закичи с негово-
то име, отделяйки го като един 
от почетните си граждани, като 
човек, по който си сверяваме 
времето.

Николай Хайтов извая художествен, исторически и 
народностен паметник на Родопа. Показа ни неу-
кротимия бунт на духа, заблудите, разбити от вихри-
те на историята, разказа ни за нестихващата страст на 

родопчани към съвършенството и свободата. Всяка страница от 
неговите книги ни напомня за ролята на интелигенцията в об-
ществото, за ангажираността Ј в изкуството. Заставя ни да 
казваме истината не само на нашите приятели, но и на на-
шите врагове. Предупреждава ни, че ако лъжата някога все 
пак победи, за това ще бъдем отговорни ние – гражданите, 
творците, политиците.

БългаролюБецът от родопите

Борис ЦВЕТАНОВ

С
транно е че повече от 
три десетилетия изкуст-
вено е подържан живо-
тът на една клевета сре-

щу Николай Хайтов – непокла-
тимият стълб на съвременната 
българска литература.

Странно е поведението на 
някои т.нар. медии, които не 
само дават простор, но и се 
включват като хор към Ария-
та на клеветата, подета от ина-
че лесно уязвимите в наивните 
си измислици – Петър Велич-
ков и особено някой си Юлий 
Йорданов, представящ се за 
краевед, който пък провеждал 
творчески маратон из цяла 
България, за да запознава 
многострадалния български 
читател с „почти криминална-
та история” на кражбата от 
Николай Хайтов на ръкописа 
на романа „Левски”, написан 
от „писателката от световна 
величина Яна Яазова”! За коло-
рит и двамата  добавят непри-
крити намеци за убийство на 
писателката чрез удушаване с 
колана на халата й, а за по-си-
гурно и с „добавяне на отрова“.

Разбира се никой от тях не 
прилага някакви документи, 
защото „всесилната ДС иззела 
всички материали по следстви-
ето“… 

Главният коз на П.В. и Ю.Й. 
се явява твърдението, че Хай-
тов, в предаването „Всяка не-
деля“, бил обявил, че е написал 
роман за Левски. В някои 
съмнителни сайтове дори 
се допълва, че това било 
„романа на живота му”.

Естествено, и Петър 
Величков, и Юлий Йор-
данов, си служат с общи 
приказки. Ето обаче част 
от стенограмата на разго-
вора, след няколко пред-
варителни думи. 

В това трето предава-
не на култовото „Събесед-
ник по желание” не Хай-
тов, а Кеворкян отваря 
дума за  - забележете - 
книга за Левски. Ако П.В. 
и Ю.Й. не са наясно каква е 
разликата между  к н и г а   
и   р о м а н, ще се наложи 
да им го обясним. Смятам 
обаче че за образованите 
читатели на „Нова Зора“,  
това е напълно  излишно. 

И така:
„Кеворк Кеворкян:
Говорите за история, та се се-

тих за книгата ви за Левски. Кога 
ще я видим най-сетне?

Николай Хайтов:
За Левски? Може би след 3-4 

години ще стане…

Кеворк Кеворкян:
Работите ли над нея?
Николай Хайтов:
Работя. Събирам материа-

ли и изобщо се старая да я на-
правя. Но писането е фина-
лът, основното е събирането 
на материалите…“

Прилагам факсимилета от 
изданието „Събеседник по же-
лание”, том първи, издание на 
издателство „Народна младеж”, 
1981 г. Налага се да попитаме:

Къде Хайтов е казал, че 
е написал роман за Левски? 
Къде е казал, че това било ро-
мана на живота му?! Казва се 
„книгата” и „ще я направя”. 
Още веднъж повтарям – става 

въпрос за книга, а не за роман. 
Дори документална книга: „ос-
новното е събирането на мате-
риалите“.

Петър Величков твърди 
многократно: „Този разговор не 
съм го измислил”. Но защо тога-
ва не го документира? От не-
компетентност или недобросъ-
вестност не само Величков, но 
и журналисти повтарят наляво 
и надясно, че Хайтов бил зая-
вил това във „Всяка   неделя”. 
„Кеворк Кеворкян коментира-
ше, че пише роман за Левски”. 
Дори Иван Бакалов,  иначе спо-
собният и качествен журналист, 
го твърдеше… (е–вестник).

За да подсилят тази клеве-
та (според правото – всяко не-
доказано обвинение се тълку-

ва като клевета), Петър Велич-
ков многократно обяснява, а 
Юлий Йорданов приглася, че 
известният библиофил и ри-
цар на книгата Тодор Боров 
му бил казал, че видял през 

1984 година, в издателството 
„Христо Г. Данов”, Пловдив, де-
позиран романа на Хайтов за 
Левски. Нито Величков, нито 
Йорданов, документират ня-
къде тия си приказки. Тодор 
Боров е почтен човек, не може 
да говори наизуст. Тук с поло-
жителност става дума за изо-
пачаване на негови думи. Ако е 
казал нещо в този смисъл, то е 
било за наистина депозирана-
та 1984 година и излязла през 
1985 година книга на Хайтов 
„Последните мигове и гробът 
на Левски”. Величков твърди, 
че след години бил проверя-
вал в архива на издателство-
то, но романът бил „изтеглен 

от архива и всичко около него 
– документи, рецензии - изчез-
нали…”.

По този повод редакцията 
на „Нова Зора“ потърси мне-

нието на поета Петър 
Анастасов – бивш дирек-
тор на издателство „Хр. Г. 
Данов“, който категорич-
но отрече възможността 
това да е станало без не-
гово знание: „Депозира-
нето на роман от такъв 
голям писател като Хай-
тов, би било знаменател-
но събитие за всяко изда-
телство. Редът в „Хр. Г. 
Данов“, бе такъв че е из-
ключено директорът да не 
е запознат и с депозиране-
то, и с издаването на ръ-
кописа. Това са инсинуации 
и клевети!“

Величков включва и 
друг известен писател и 
общественик в „доказа-
телствата” си – Георги 
Томалевски. Той пък бил 
заявил във вестник „Пулс”, 

че бил виждал ръкописа на ро-
мана „Левски” на Яна Язова и 
щял да разобличи всеки, кой-
то се опита да го издаде от 
свое  име. Така и не става ясно  
к ъ д е  Т о м а л е в с к и  е   п р о 
ч е л,  че Хайтов щял да издава 
„роман за Левски“.

В хора се включва и някоя 
си Румяна Томалевска, пред-
ставяща се за племенница на 
Томалевски, която отдавна же-
лаела да каже нещо по въпро-
са, но се бояла да не я убият 
(?!) а това „по въпроса“ било, че 
Хайтов взаимствал (намекът 
е плагиатствал) от Георги То-
малевски, за да напише кул-
товата си творба „Капитан Пе-
тко войвода”. Томалевска дори 
си измисля среща на знамени-
тия си роднина с Николай Хай-
тов, на която писателят дори 
предлагал на Томалевски голя-
ма сума пари, за да си мълчи за 
кражбата („взаимстването“), 
но Томалевски отвърнал: „не 

искам да ме купуваш, а колеги-
ално да напишеш, че си ползвал 
моя книга”.

Разбира се, отново само ста-
ва дума за графити по въздуха! 
Само се пише, но никой не по-
твърждава документално ду-
мите си, и приложените фак-
симилета показват, че повест-
та си „Капитан Петко войвода” 
Томалевски отпечатва в кни-
гата си с две повести „Мрамор-
на чешма”, издадена през 1976 
г.

Книгата ”Капитан Петко 
войвода” на Николай Хайтов 
обаче е от 1974 г., при това е  т р 
е т о  и з д а д и е! Както се казва 
– без коментар!

 В своите писания Юлий 
Йорданов също не пропуска 
възможността да хвърли кал 
върху големия писател и тя не 
може да бъде друго, освен по-
редната инсинуация за  плаги-
атстване на Хайтов - от „автора, 
който пръв написал книга за ка-
питан Петко войвода”…

Безогледен в своите измис-
лени от него срещи и разговори 
с покойници, в сайта „Факел бг” 
той пише за споделени от посо-
чения вече почтен писател То-
дор Боров откровения по 
 случая с романа „Левски“

Многострадалният чита-
тел би трябвало да е впечат-

лен от откровенията на Боров 
към Йорданов, нещо като чин-
но приятелство, въпреки бли-
зо половинвековната разлика 
в годините на двамата. Та То-
дор Боров, разказвал (прочие, 
Йорданов внимателно не уточ-
нява, че култовият библиофил 
разговарял лично с него, но тава 
се внушава) как Яна Язова пре-
дала ръкописа на романа си за 
„Левски” в издателство „Народ-
на култура”, как приложила 
рецензии за него от прочели-
те го Димитър Талев и Геор-
ги Томалевски, как тутакси ди-
ректорът на издателството Пе-
лин Велков - щастлив до немай 
къде, й предложил веднага да 
сключи договор с нея и да дой-
де след няколко дни (в петък!) 
да получи „чувствителен аванс 
от 4000 лева”.

Но да помислим – Йорда-
нов не уточнява за какви 4000 
лева става дума. Разказаното е 
за 1960 година! Средномесечна-
та заплата по това време, според 
сайта „Труд и право. бг”, е око-
ло 800 лева. Така че за никакъв 
„чувствителен аванс” не ста-
ва дума. Очевиден е стремежът 
4000 лева да се приеме за време-
то след паричната реформа от 
1962 година, но както се казва,  
който разбрал - разбрал… Все-
ки среднограмотен читател оба-
че знае и друго: в социалисти-
ческо време имаше хонорарни 
таблици, по които се изплаща-
ха възнагражденията на авто-
рите и 4000 лева обикновено е 
пълният хонорар за роман, а 
не аванс. При това нямаше та-
кава практика:  даваш роман, 
вземаш парите и бягаш!… Ръ-
кописът се приемаше,  дава-
ше се на вътрешен рецензент, 
изчакваше се одобрение, чак 
след това се даваше аванс - 50 
процента по определената по 
таблицата сума. Останалите 
пари се изплащаха след излиза-
нето на романа.

Но тъй като това не е дос-
татъчно за тезата на Юлий 
Йорданов, той пуска в ход и 
друга широкотирожирана от 
него и подета от други хулите-
ли  измислица.
 „Покрусата на Яна Язова“

На другия ден, след голямо-
то щастие на Язова от изжи-
вяно в издателство „Народна 
култура”, се обаждат на писа-
телката от вестник „Работниче-
ско дело” „предлагат“ й да „на-
пише стихотворение по случай 
годишнината от смъртта на 
вожда и учителя на българския 
народ Георги Димитров“.

Държаща се едва ли не като 
дисидентка,  Язова отговаря, 
според Ю. Йорданов, че отдава-
на не пише стихове, че не е оп-
итна в политическите въпроси. 
От официоза обаче настояват да 
си помисли. Тя продължава да 
отказва, дори моли: „Не ме на-
силвайте, не съм поет от тоя 
род” и т.н. 

На стр. 8

аНатоМиЯ На едНа 
БУлеВардНа КлеВета

Яна Язова
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От стр. 7

С
лед един ден от партий-
ния орган отново се оба-
дили. (В тиражирането 
на тая простотия дотъ-

кмяванията са удивителни. В 
някои сайтове може да наме-
рите, че тази въображаема по-
ръчка била за стихотворение в 
памет на Сталин), но Язова все 
повтаряла  „не съм в състояние”. 
И на това място идва вече кра-
ят на социалистическата веж-
ливост. В слушалката прозвуча-
ла смразяваща закана: „Тогава 
ще си носите последствията!”. 
Думите на отговорния парти-
ен фактор прозвучали толкова 
многозначещо и стряскащо, че 
не се налага сега да разсъжда-
ваме за характера на изначално 
престъпния режим преди Десе-
ти ноември.

Истината обаче е друга. Във 
времето, за което става дума, в 

литературния отдел на офи-
циоза „Работническо дело“ ра-
ботят само съвестни хора, до-
казали своята почтеност  и 
нито един от тях не би могъл 
да води подобен разговор с 
Яна Язова. Някой може ли да 
си представи, че могат да гово-
рят по този начин дори с пор-
тиера на редакцията, камо ли 
с независимата по дух и непо-
корна пред всяка грубост Яна 
Язова – Свобода Бъчварова, 
Васил Акьов, Барух Шамли-
ев  или Владимир Найденов?... 
Тази груба, бездарна измислица, 
е посегателство към паметта на 
всички тези хора…

Но ето продължението на 
историята в стил „Фермата” 
или „1984”: явява се Яна Язова 
в уговорения ден в издателство 
„Народна младеж“  да си полу-

чи „чувствителния аванс” и я 
посреща Пелин Велков с думи-
те „явиха се други обстоятел-
ства”. На това място влиза в ход 
и култовият израз „някои съо-
бражения”! Но това не е още ця-
лата драматургия на Студения 
душ. Епилогът е впечатляващ: 
„засега издаването на вашия ро-
ман се отлага”…

Вижда се, че всичко е съ-
шито с бели конци и при това 
дотолкова чирашки, че не 
подлежи на сериозен анализ. 
Затова само ще отбележим, 

че такава обвързаност между 
институции като издателство 
за художествена литература и 
официоз на ЦК на Партията, 
при ония средства за комуни-
кация, е буквално невъзмож-
на.

Но, според Юлий Йорда-
нов, самият Тодор Боров бил 
уточнил: „това аз знам от жи-
вата Яна Язова докато беше 
жива”…

Изречението само издава 
нивото на книжовност на „пи-
сателя“ Йорданов.

Сега да видим как влиза на-
писаното в пълно отрицание със 
самото описание: „Стъпки във 
взаимоотношенията на ломча-
ните проф. Тодор Боров и Яна 
Язова”,  поместено в сайта „фа-
кел бг”.

Писателят Ю. Йорданов ци-

тира едно писмо на писателка-
та, Язова писано до Т. Боров във 
връзка с подготвяния от него 
том с произведения на Алек-
сандър Балабанов, в който зна-
чителен принос има Яна Язова. 
Нас ни интересува обаче в слу-
чая друго – писмото явно е пи-
сано в края на 1973 г., след изли-
зането на том първи на произ-
веденията на Балабанов. След 
като изрежда благодарностите 
си, писателката уточнява: „ин-
тересно е че ние, без да сме се 
виждали (курсивът мой - Б. Ц.) 

и споделяли планове”...
Налага се да запомним до-

бре: „не сме се виждали и споде-
ляли” – и това е написано само 
няколко месеца преди кончи-
ната на Яна Язова. „Не сме се 
виждали и споделяли“ и извед-
нъж – свидетелства на Т. Боров 
относно историята на романа 
„Левски“! Наистина ни подценя-
ват тези разказвачи и съчините-
ли на небивалици.

Има и още нещо – по ма-
лотиражки и сайтове се ронят 
крокодилски сълзи за низвер-
гнатата от режима писателка, 
която дори според Уикипедия 
била „обречена на изолация и 
принудително мълчание в про-
дължение на три десетилетия”, 
че това било „несправедлив жре-
бий”.

До ден днешен няма нито 
едно доказателство за някакво

 репресивно отношение 
към Яна Язова

За обратното обаче, има.
В онова писмо на Яна Язова 

до Тодор Боров, за което вече 
стана дума писателката пише: „В 
рецензията за моите три книги 
„Примери” (това явно е трило-
гията, известна в  наше време 
като „Балкани” – бел – моя – Б. 
Ц.) от Левски до Шипка, изгот-
вена по поръчка на  Писател-
ския съюз (курсивът мой – В. 
Ц.) главният рецензент, госпо-
дин Димитър Талев, е устано-

вил моя непосилен труд литера-
турно да документирам епоха-
та на възраждането”.

Налага се пак да посочим: 
„по поръчение на Писателския 
съюз“. И тъй като три книги (за-
мислени като трилогия „Приме-
ри”) не се пишат от днес за утре, 
можем само да предполагаме, че 
е имало поръчение не без бла-
гословията на председателите 
на СБП – било на Христо Ра-
девски (1949-1958), било на Ге-
орги Караславов (1958-1962).

Ако внимателно се анализи-
ра животът на Яна Язова след 
Девети септември 1944 г., изво-
дът неминуемо ще бъде, че са-
мата тя съзнателно се е изоли-
рала от писателската дейност. 
Така че най-елементарна лъжа е 
тиражираното от Юлий Йор-
данов, че „нямало кой да се за-
стъпи за нея и да и върне щаст-

ливата до тогава съдба в нор-
малното русло”…

Несъстоятелно е и твър де-
нието на П. Александрова, ко-
ято в сайта “Блиц” въздиша как 
Яна „до края на живота й я ху-
лят, обиждат и накрая я уби-
ват”. Кой е убиецът или поръ-
чителят обаче, Александрова не 
казва. И изглежда увлечена от 
инерцията на отрицанието, до-
пълва: „досието й, пълно с доно-
си против нея и материали по 
убийството й и разграбване на 
имуществото й, не е намерено и 
до сега”.

Истината е, че 
Това видно дори от бизхи-

тросното описание на един от 
най-колоритните и честни хора, 
които познавах – Владимир 
Свинтила сам засегнат от „ме-
роприятията на народната 
власт“ той не обичаше „строя“, 
но това не му пречеше да бъде 
обективен: „Яна Язова се носеше 
насреща ни с високите си токо-
ве, дълги бедра, все така хубава 
с дамската си шапчица от три-
десетте години, голяма дързост 
в онова време в което софиян-
ки ходеха забрадени като се-
лянки. Комунистите не можеха 
да търпят елегантните жени, 
пращаха ги в концлагерите за 
битово разложение. Яна се бо-
реше не само за своето достойн-
ство на дама, но и за достойн-
ството на всички софийски ин-
телектуалки”.

Макар всичко, на което се 
спряхме досега, да звучи дос-
татъчно недостоверно и наив-
но, то все пак не разкрива ис-
тинската цел на клеветни-
ците. В интервюто на Петър 
Величков четем как се под-
готвяло излизането на романа 
на Яна Язова с името на Нико-
лай Хайтов, но благодарение 
на непосилния му труд  на то-
гава млад журналист от вест-
ник „АБВ”, били издирени, на-
мерени и разчетени черновите 
на романа и бил възстановен 
текстът на романа за Левски 
от Яна Язова. И как това осу-
етило отпечатването му с име-
то на Николай Хайтов! Петър 
Величков твърди, че  в редак-
цията на един от най-добрите 
седмичници от ония  години, с 
главен редактор Филип Пана-
йотов, бил обсъждан въпросът 
кое е по-добре, да се изчака 
крадецът да издаде романа 
и тогава да бъде разобличен 
или да започнат да излизат 
откъси във вестника, защо-
то така щяло да бъде спасе-
но авторството на Язова – 
демек Хайтов ще се уплаши 
и ще изтегли анонсирания 
в издателството роман, съ-
ществуването на който при-
съства само в съзнанието на 
Петър Величков. Което и ста-
нало. И започнали били едни 
атаки на Хайтов срещу Петър 
Величков, от което последни-
ят вади следното заключение: 
„Ако не беше откраднал ръко-
писите, поведението му щеше 
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да е друго”. 
 предстои обаче да 

пристъпим към една 
сърцераздирателна 

история,
която Величков разказва с 

голяма охота, а журналисти, в 
непрестижни издания и сайто-
ве, тиражират ли, тиражират.

 „Веднага след излизането на 
откъсите – разказва пред кого 
ли не Величков, - ми се обади-
ха от пропуски и ми казаха, че 
ме търсят от Държавна сигур-
ност. Взеха ме двама гардероби 
и ме натикаха  в една кола и ме 
закараха в Партийния дом. Бях 
много уплашен. Озовах се в каби-
нета на Тодор Живков. Той беше 
седнал и каза „Романът на Язова 

ще излезе, но Хайтов няма да го 
закачате. Той няма да те закача 
и ти няма да го закачаш!“ Изля-
зох като гръмнат. Вода шурте-
ше от мене. Едва не хванах диа-
бет…”

Жив да го оплачеш този 
млад, иначе смел, но общо взето, 
несолиден автор.

В помощ на неговите скудо-
умици веднага се притичва „пи-
сателят и краеведът“ Юлий 
Йорданов, който за да придаде 
повече колорит на казаното по-
горе допълва, че имало маса, на 
която Тодор Живков поканил 
господин Величков „имало ка-
фета, пасти, сладки”  и опис-
ва, че Тодор Живков канел жур-
налиста да хапне, но гърлото на  
последния било свито… Мъка, 

мъкаааа!…
Някоя си Александрина Ро-

канова описва, в измислено ин-
тервю със сина на Хайтов Алек-
сандър, че писателят бил из-
рязал с ножица за шаяк парче  
п л ъ т  от тялото на мъртвата 
Язова, и че го бил завещал на 

сина си, за да го вгради в па-
метника на писателката…

Чест прави на електронно-
то издание, поместило тази гну-
сотия, че е потърсило и самия 
Александър Хайтов с право на 
отговор.  Ето думите му: „Ако 
зад тая дивотия не стои Петър 

Величков, то ще е някой мало-
умник. Не съм давал такова ин-
тервю…”  

Прочее скулпторът наистина 
извайва паметник на писател-
ката, но не по заръка на баща си, 
а по предложение на Софий-
ската община.

Н
акрая ще се спрем само на двама 
души, които защитават честта и 
достойнството на българската жур-
налистика – изключителният изсле-

довател на българската журналистика проф. 
Филип Панайотов, както и нецепещата бас-
ма никому Люба Кулезич, направила, според 
Величков, „антифилм за Яна Язова”.

Филип Панайотов, който е много наяс-
но с цялата история предхождаща клеве-
тите, (все пак Петър Величков е работил в 
незабравимия „АБВ”), отсича: „Няма никак-

ви доказателства, че Николай Хайтов е от-
краднал беловата на романа „Левски” .

Люба Кулезич, която е известно, че не 
обича покаяния, откровеничи пред „24 
часа”: „Бях силно повлияна от лансираната 
версия, че Яна Язова е убита от Държавна си-
гурност, а Николай Хайтов е похитил ръко-
писите й!” И добавя, че в процеса на работата 
над филма, е стигнала до безпогрешния, спо-
ред нея, извод за нечистоплътността на слу-
ховете като нарича клеветата  „булевардна 
версия”…

Минчо МИНЧЕВ

Т
ези думи са за всички 
ония, които биха казали, 
че в дните на вековния 
му юбилей не си стру-

ва да помрачаваме благодатна-
та аура над образа на един неве-
роятен българин озарил с духа, 
таланта и волята си литератур-
ното небе на България. И може 
би те ще са прави посвоему. Но 
мерзостта няма почивен ден. 
Както стана ясно от публикува-
ния текст, клеветата не знае от-
дих и все по-безпардонни ста-
ват ония, които разбират свобо-
дата на словото като слободия, 
докато литературата ни отдавна 
се е превърнала в село без куче-
та. Една мътна вода тече и бучи 
като подземна река, и както каз-
ва народът, не знае ни вада, ни 
гериз! Затова публикувахме и 
текста на Борис Цветанов, до-
колкото той е опит в дните, ко-
ито изпълват невероятния век 
на Хайтов, да свали потурите 
поне на неколцина клеветни-
ци. 

И все пак, какъв е вътреш-
ният мотив на клеветите око-
ло Хайтов? Кой и защо раздух-
ва въгленчето на съмнението 
в неговия колосален талант и 
подклажда омерзителния пла-
мък на една тиха  и в много 
случаи необяснима ненавист, 
която не стихва дори и когато 
него го няма, както и в дните на 
неговата 100-годишнина. 

Не си струва да оставаме 
само до „наемниците на кле-
ветата“ в лицето на Юлий 

Йорданов и Петър Величков 
– герои в пунктуалния текст 
на Борис Цветанов, опровер-
гаващ късократите им лъжи 
и измишльотини. Очевидно 
е че едно такова постоянство 
в дейността и на двамата, не 
е случайно. Неизвестно е оба-
че откъде черпи енергия дъл-
гогодишният им двигател на 
клеветата? И защо не се умо-
ряват през годините да пов-
тарят вариантите на едни 
и същи нелепици? Да бяха 
деца на Радой Ралин, с него-
вата агитационна ярост срещу 
Хайтов, човек да рече, че пазят 
честта на неуморимия хлево-
устник от Сливен. Разбира се, 
в случая неминуемо присъст-
ва компонентата „личностни 
особености“. Но това е тема за 
психоанализ. 

Интересно е друго – Нико-
лай Хайтов, дори в зенита на 
своята литературна слава пре-
ди Десети ноември, също бе 
несменяема мишена на ярост-
ни атаки, само че те бяха ата-
ки от идеологически позиции. 
Преписваха му се какви ли не 
грехове, които ако да бяха ве-
рни, тогавашната власт не би 
го пощадила за нищо на света. 
Той обаче издържа на всичко. 
И сякаш напук на клеветни-
ците и завистниците, перото 
му укрепваше все по-силно, а 
изпод него и пиеси, и сцена-
рии, и книги, ставаха все по-
неповторими и ярки. Народ-
ната любов умножаваше допъл-
нително славата му на литерату-
рен колос, на непоклатим дъб 
на българската гордост, ако 
си послужим с лесничейска-

та лексика за неговото мяс-
то в българската литература. 
Всички обаче знаем, че тя има 
една особеност: неизброими 
са кандидатите за писателска 
слава! От една страна, без тях не 
може, те са необходими, защо-
то създават климата и интри-
гата в литературния живот. 
От друга страна обаче – да не 
им паднеш в захапката - като 
пирани са! Из Българско никога 
не са се свършвали людете, кои-
то примират от щастие да ка-
жат с думите на Вазов: „Хване-
те, тогоз!“

Темата е дълга и засега ще 
отбележа само, че в българ-
ската  литературна гора Хай-
тов изпълняваше ролята, коя-
то в истинската гора изпълня-
ват крайните дървета. Те пое-
мат камшичния удар на онзи 

вятър, наречен Горолом, кой-
то преодолее ли якия им ствол 
и широкия им захват – вилнее 

и вършее в гората. И няма по-
тъжна гледка от повалените от 
неговата злост и ярост дърве-
та. 

Докато беше сред нас, Ни-
колай Хайтов беше и воево-
да, и закрилник, и надежда, 
и пример. Нещата бяха по-
подредени на патриотичния 
фронт, и в писателския съюз, 
и в ценностната литературна 
скала. Той беше непримирим 
радетел за чистотата на бъл-
гарския език, незаспиващ па-
зител на историческата пра-
вда и традиция. Неговото по-
стоянно агрегатно състояние, 
както сам той писа, е да бъде 
патриот. „Главата ми да отсе-
кат – казва, - пак ще викам да 
живее България!“ И винаги до-
бавяше: „Изтървем ли Бълга-
рия, изтървали сме всичко!“

За просветените читатели на 
„Нова Зора“ не е необходимо да 
назоваваме заинтересованите 
поръчители на клеветите. Пред 
очите ни всеки ден изтръгват 
крайните дървета на България. 
И след всеки ден тя става все по-
беззащитна и по-уязвима. Като 
прибавим към картината и „ли-
чностните особености“ на гла-
шатаите на омерзителната за-
вист и подлост, нещата си идват 
на мястото.

ВърХоВеН ВлаСтелиН 
На БългарСКиЯ дУХ

Ю
билейните дати обикновено са за по-други слова, а 
вековният юбилей изисква и по-друга оценка. Има 
обаче достатъчно честни, талантливи и начетени 
люде, които ще отмерят правдата и мястото на Ни-

колай Хайтов в националния и литературния ни живот. Ние му 
дължим този опит да бъде защитен, особено в дните на него-
вия юбилей. Може би ако ни гледа отгоре, няма да го удовлетво-
ри сдържания тон в разясненията на Борис Цветанов. Защото, 
ние знаем това, Хайтов би се разправил с клеветниците по Хай-
товски! – с двуострата ликторска брадва на своето безподобно 
слово. Но додето го има и ликторския сноп на „Нова Зора“, съ-
ществува възможността и за уроците по брадва, които Николай 
Хайтов ни е преподавал. Не зная какво озарение е слетяло си-
нът му Александър Хайтов, когато е ваял неговия скулпту-
рен портрет. Красив и суров като римски император, Нико-
лай Хайтов внушава всъщност безсмъртието на българския 
дух. Един върховен властелин и незаспиващ страж на бъл-
гарското бъдеще! 

Да, жив е той, жив е! 
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Драги приятели, 
читатели, симпатизанти 
и хора на „Нова Зора“,

К
акво чудо е солидарността и 
волята да ни има! След споде-
лената в миналия брой с мно-
го голямо притеснение истина, 

че вестникът, който е кауза и за всички 
вас, е в тежко затруднение, вярата ни ся-
каш избуя с нова сила. През седмицата 
се случиха затрогващи неща. Във втор-
ник пред редакцията ме посрещна чле-
нът на Редакционния съвет проф. д-р 
Бончо Асенов. Държеше в ръцете си но-
вия брой, гледаше ме тревожно и някак 
изпитателно. Поговихме за това-онова 
и проф. Асенов заяви: „Искам да подпо-
могна вестника с 500 лева.“ Не бях из-
ненадан толкова от позицията му, кол-

кото бях смутен от обстоятелството, 
че през 25-те години, през които се по-
знаваме, от него не веднъж съм вземал 
пари назаем за вестника и после съм му 
ги връщал. Сега знаех, че не мога да обе-
щая това. Благодарих му и се качих в 
редакцията. Може би след час или два, 
на вратата позвъни г-н Стоян Терзиев. 
Пристигнал от град Угърчин. Нося, каз-
ва, 100 лева, моля да ги приемете. Ще ми 
повярвате ли, буквално ме втресе. Тол-
кова малък, крехък, а очите му блестят, 
че чак парят.  Издадох му документ и 
най-сърдечно му благодарих. И се заре-
диха г-жа Виринея Томова от София, 40 
лева помощ за вестник „Нова Зора“; г-н 
Николай Върбанов Зарев от село Вина-

рово, област Видин 
– 10 лева. В петък 
в редакцията дой-
де запасният мор-
ски офицер Емил 
Иванов. И той носи 
пари – 100 лева за вестника. Прочетох, 
казва, че сте в затруднение, а само той 
ни остана.  Появи се и пощенски служи-
тел, носеше запис от проф. Симеон Хад-
жикосев. Най-големият познавач на за-
падно-европейската литература, любим 
преподавател доскоро на студентите от 
Софийския университет, приятел и рев-
ностен читател на „Нова Зора“, бе из-
пратил на мое име 100 лева.

Уважаеми приятели, благода-

ря ви! Знам че това не е начин за съ-
ществуване на редакция и на вест-
ник. И че не може да бъде. Приемам 
обаче този ваш жест като признание 
за качествата на „Нова Зора“, както и 
за  мястото и ролята на вестника във 
вашия труден делник. Топли ме най-
вече признанието, че за 30 години той 
е успял да стане ваш неизменен спът-
ник през трудностите. Вие знаете, че на 
тях краят им не се вижда. И аз го знам, 
но виждам също, че честните и сърдеч-
ни хора в България не са се свършили. А 
това е повод да гледаме на бъдещето с 
надежда и оптимизъм.

Зора е!
И ще бъде!

Минчо МИНЧЕВ,  
главен редактор на в. „Нова Зора“

ЗОРА Е! ЩЕ БЪДЕ!
От стр. 12

О
ткрият ли се „рози-
те” на слънце - на-
право изгарят. Песъ-
чинките - и те, значи 

се „построяват” в кристали. 
Странно чудо е това.

Чудо е също, че кучетата в 
лагера на Георгиев лаят само 
араби. Никога бели. Друго за-
гадъчно явление: кучетата в 
лагера на Георгиев познават 
кой е началник и щом влезе, 
първо на него се умилкват.

В Сефка, където са били 
заточавани по време на ос-
манското владичество бъл-
гари, сега има един асими-
лиран Иван-Ахмед, и той е 
милиционер, но казал на Ге-
оргиев да го не издават, че е 
българин.

На 24 октомври, вторник, 
след сериозно преяждане, пре-
пиване и преспиване – към 
Буржуш. Пак с легендарния 
Георгиев. Минаваме отново 
през житно поле. Отдалеч се 
виждат камари пшеница. Ето 
и един паметник под форма 
на ракета. Вижда се чифлик с 
червени покриви, явно някак-
во либийско АПК. Но всичко 
разхвърляно, изоставено, като 
у нас, все едно, че сме край Их-
тиман.

Прозвището на симпатич-
ния Георгиев е „Лъва на пус-
тинята”. Той е възмутен от ло-
шото стопанисване на либий-
ските „фрегати”, които, как-
то казах, лесно се развалят и 
дори умишлено. Напоително-
то приспособление се нарича 
„фрегата” - американско про-
изводство. Има автоматични 
приспособления за измерване 
на влагата, те подават сигнала 
за преустановяване на орося-
ването. Но е сложна апарату-
ра. И трябва да се поддържа 
от умни и прилежни специа-
листи.

Като разгледахме „фрега-
тите”, отправихме се към ос-
новната цел на пътуването - 
палеолитно селище в средата 
на пустинята, където Георги-
ев бе намерил цяло находище 
на каменни сечива и оръжия. 
Драпнахме се с неговия япон-
ски джип, но вече не по ас-
фалтово шосе, а по един сла-
бо отъпкан, пустинен пясъчен 
път. Отляво и дясно - все прос-
торни пясъци, а сред тях - за-
бити автомобилни гуми по на 
километър-два, очертават тра-
сето. Трябва да си минавал и да 
имаш много остро око, за да не 
свърнеш в грешна посока.

Край нас се нижат планин-
ски възвишения, ниски вери-
ги, но целите опесъчени, т.е. 
камъните им засипани със си-
тен, жълтеникав пясък, така 
че планината се е превърна-
ла в пясъчна планина. По нея 
вятърът играе и така е накъд-
рил пясъка, да ти е драго да 
гледаш. Действа ти като музи-
ка тази необикновено нежна 

и вълнуваща картина. Възду-
хът - дето има една дума - като 
ракия, диша се леко. Докъдето 
окото ти вижда, все това е пред 
очите ти - накъдрени планини 
от пясък, а ти се движиш с ко-
лата между тях, по леглото на 
една стара, необозримо широ-
ка река, отпреди 10 000 годи-
ни.

Дълго се движихме така. 

Колко ли пъти кривнахме, 
наляво-надясно - не държах 
сметка, и току излязохме на 
едно възвишение, откъдето 
се видя нещо като фуния с 
размери на малка котлови-
на, но вдълбана много леко. 
Всичко в пясък, разбира се. 
В центъра на котловина-
та, по-право на „тази огро-
мна фуния” - преспа сняг! 
О, Боже мой! После като 
наближихме, видяхме, че е 
преспа, но не е от сняг, а от 
кристализирала върху пя-
съка белоснежна сол. Влага 
има изглежда отдолу, която 
прониква нагоре, теглена от 
сухия въздух и тя завлича 
със себе си нагоре разтворе-
ната сол, за да я отложи под 
формата на „снежни” крис-
талчета.

Дъното на чинията е явно 
дъно на бившо езеро - сега 
вече пресъхнало. Разбира се, 
всичко - както вече стана дума 
- е потънало в пясък. Слязохме 
от джипа и начело с Георгиев 
тръгнахме по леко наклонени-
те брегове на това езеро. Така 
попаднахме на пръснати, по-
лузаровени в пясъка, камен-
ни оръдия - брадви, кремъчни 
остриета от копия и чудни, от 
жълтеникав пясъчник камен-
ни бойни топки, както и вър-
хове на стрели. Насъбрах по 
няколко от най-добрите обра-
зци и не можех да се нарадвам 
да пипам тези палеолитни из-

делия, насеяни в такова голя-
мо количество в това прелест-
но пустинно място. После Ге-
оргиев ми обясни, че той от-
тук е изнесъл барем 50 щайги 
с такива предмети. Идвали и 
някакви полски дипломати и 
те ровили, и те отнесли от тези 
каменни съкровища, но под 
пясъка има още бог знае как-
во ли. Селището е просъщест-

вувало около езерцето доста 
по-късно след умъртвяването 
на съседните земи от пясъка. 
Тук са се събирали постепен-
но хора от съседните краища 
като върху остров на живота. 
Тук са донесли своите брадви, 
бойни топки и са ги оставили 
на пясъка, когато пустинята 
засипала и този очарователен 
оазис. Водата е ставала все no-
малко, заедно с това намалява-
ла рибата, а с рибата - и хората, 
докато останали от тях само 
бойните им топки.

Край това палеолитно се-
лище се стелят ниски, плав-
ни възвишения, обгърнати в 
пясък, те блестят на обедно-
то слънце, тишината е пълна, 
а небето - синьо и бездънно. 
Изпитах на това място особе-
на омая и това си остана връх 
на моето посещение в Либия. 
Особени тръпки изпитах от 
съприкосновението с отми-
налите десетина хиляди го-
дини, когато на това място 
е процъфтявал един райски 
живот. Поправка: кристали-
те в дъното на бившето езер-
це бяха от гипс.

Оказа се че наблизо до па-
леолитното селище преми-
нава стар пустинен път, по 
който се нижат и сега нарко-
тиците. Разликата е че кон-
трабандистите вместо ками-
ли използват джипове. 

Докато рових тук-там из 
пясъка за бойни топки, едно 

животинче, наподобяващо 
паяк, но с размерите на жаба, 
се измъкна от една дупка и 
със светкавична бързина по-
бегна. Не бях виждал такъв 
маратон, такава пъргавина. 
Значи и в пустинята, все пак, 
има живот, и то какъв удиви-
телен живот!

Среща с пустинните 
надписи. Второто ми силно 
желание беше да видим скал-
ните рисунки в Матхандуш, 
затова, като събрахме какво-
то можахме от палеолитно-
то селище, отправихме се по 
„наркопътя”, искам да кажа 
без път, в една доста добре 
трасирана с автомобилни 
гуми посока.

Добре пътувахме, дока-
то беше под колелата пя-
сък, но по едно време, когато 
вече бяхме наближили Мат-
хандуш, пясъкът свърши и 
пред нас се откри едно зна-
чително пространство, насе-
яно с черни, като че овъгле-
ни камъни. Тук-там някои от 
тях бяха обърнати и цветът 
им беше жълтеникав, което 
означава, че камъните бяха 
почернели от дългото пече-
не на слънцето, 10 хиляди, 50 
хиляди, а защо не и 100 хи-
ляди години. Главното бе че 
по тях можеше да се движим 
не повече от 3 километра в 
час. Джипката непрестанно 
се люлееше. Изминахме така 
около 4 километра и ето ни 
в едно пресъхнало речно ко-
рито, всъщност - в един ка-
ньон, просечен от буйна ня-
кога река. От едната страна 
се издигаше почти отвесен 
скален бряг от шупнали вече 
от слънцепека скали и там 
видяхме скалните рисунки. 
(Да не забравя че най-горе-
щата температура в Либия е 
измерена в Азизие - 58 гра-
дуса).

Но да се върна на рисун-
ките. Те са на скалния бряг 
на реката „Вади”, а мястото 
се казва Баржули. Мрачна е 
пустинята наоколо от кат-
ранените камъни. Тук е ми-
навал търговски път в ония 
времена, когато Сахара е 
била още земя райски зеле-
на, пълна с антилопи и други 
животни, пълноводни реки 
с риба, с хора, кротък и мно-
гоброен дивеч. Сега е остана-
ла оскъдна растителност от 
трънак и малко върби, под 
които можеш да си починеш, 
ако някой преди тебе не се е 
„изходил”. Виждат се  по сен-
ките лайна от камили, газели 
и диви кози, които все още 

бродят наоколо. Нищо не 
гние на сухия въздух, нищо 
не мирише, въпреки изси-
паните тук и там боклуци от 
храна и главно консервни ку-
тии от бира. Ние закусихме 
там „русенско варено” и оста-
вихме кутиите за спомен на 
следващите туристи.

Вече е в ход една мафи-
отска кампания за ограбва-
не на скалните рисунки. Из-
рязват се цели блокове, въ-
преки че е уж забранено, да-
ват се подкупи и „работата” 
върви. Още като пристигна 
джипът ни и ето че се зададе 
полицейска кола. Двама ви-
сокомерни полицаи, оплете-
ни с бели каиши, ни прове-
риха документите, доста ни 
позагледаха, но като видяха, 
че сме само „зрители”, качи-
ха се на колата и запрашиха. 
Въпреки тези проверки, бло-
ковете с най-ценните фрески 
се изнасят и това съкровище 
постепенно се топи.

Продължава в  
следващ бройС

поред турския всеки-
дневник „Миллиет“ 
(01.09.2019), в Турция 
продължават дискуси-

ите, свързани с името на ос-
нователя на Османската дър-
жава Осман Първи. Някои ис-
торици смятат, че дискусията е 
ненужна, но други приемат, че 
той наистина може да се е на-
ричал Атман, или Атаман. И, 
докато в социалните медии се 
обсъжда тази възможност, ис-
ториците изразяват различ-
ни становища, подчертавай-
ки че източник на въпросните 
твърдения са византийските 
регистри. 

„Пръв запали фитила на спо-
ра преди четири години проф. 
д-р Ялчън Кючук, пише „Мил-
лиет“. В книгата си „Атамано-
глу Фатих“, написана в затвора 
в Силиври, той беше предал, че 
в действителност името на Ос-
ман бей е „Атаман“; и, че той 
е станал мюсюлманин след 
като се оженил за дъщерята 
на Шейх Едибали
И какво ще промени това?

Когато го запитахме за дис-
кусиите, че името на Осман 
бей е било „Атаман бей“, бив-
шият председател на Турското 
историческо дружество про-
фeсор доктор Метин Хюлагю 
реагира така: „Някой подхвър-
ля нещо, после се мъчи да отде-
лиш камъчетата от ориза. Във 
византийските регистри може 
да се споменава като Атаман. 
В османските извори османски-
те имена се пишат различно. 
Например името George (Геор-
ги) се пише Corçi (Джорчи). Как-
во ще промени това, че име-
ната в чуждите извори мина-
ват като Атман, или Атаман? 
Атаман беше преоткрито ли? 
Само тези, които подхвърлят 
това твърдение ли са чели тези 
източници?“

Аз съм за „Атаман“’
Професор д-р Левент Ка-

япънар, председател на ос-

новния научен клон за съвре-
менен гръцки език и литера-
тура към Анкарския езиков и 
историко географски факул-
тет, направи следните конста-
тации:

“Няма нумизматични пари, 
сечени от името на Осман бей, и 
регистрирани на османски език 
архивни документи. От онзи пе-
риод притежаваме само визан-
тийски извори и в тези извори 
минава не името Осман, а Ата-
ман. След Атаман бей, синът на 
Ертугрул Гази, на трона се кач-
ват Орхан, Мурат и Йълдъръм. 
Изцяло турски имена по етимо-
логичен произход. През периода 
между Атаман и Йълдъръм чес-
то срещаме турски имена като 
Ак Сунгур и Алп. По-близък съм 
до схващането, че името на Ос-
ман бей е Атман, или Атаман. 
Няма вероятност Атман, или 
Атаман бей, да е бил христия-
нин. Понеже ще се установяват 
или мигрират, носейки отпеча-
тъците на къпчаците, те про-
дължават традициите на Сред-
на Азия. Но в бейлика на Ата-
ман мюсюлманството се изпо-
вядва повърхностно. 

Когато синът на втория 
падишах Орхан бей, Сюлейман 
паша, умира в околностите 
на Болаир, бива погребан заед-
но с коня си. Това е един обичай 

от Средна Азия. След Сюлейман 
паша няма никой, който да е бил 
погребан с коня си. След Орхан 
бей сред Атаманови се задълбо-
чава мюсюлманството. Защо-
то по времето на Орхан бей в 
Бурса се основава медресе. Исля-
мът от Свещената книга бав-
но печели влияние в държавата. 
Атаманови не бяха урбанизира-
ни в Сьогют и Доманич. Урбани-
зацията започна със завземане-
то на Бурса и Изник. Заедно с 
урбанизацията дойде времето 
на образованието и медресета-
та. Докато в обкръжението на 
Атаман бей имаше бекташи и 
фигури като Абдал Муса и Гейи-
кли Баба, от Мурат Първи на-
татък местата им започнаха 
да заемат хора от медресета-
та. С основаването на медресе-
тата книжният ислям, тоест 
сунитството, става офици-
алната религия на държавата. 
От Мурат Първи нататък со-
фите започват да заобикалят 
султаните“.

Името Осман е вярното
А професор д-р Зекяи 

Мете от историческия отдел 
на университета „17-ти сеп-
тември“ в Бандърма, разви 
следното гледище:

„Базовите извори, отнася-
щи се до този период, се ограни-
чават само с византийските 
регистри. Във византийските 
регистри името Гермиян също 
е вписано като Керманос. По-
зовавайки се на византийски-
те извори, на дневен ред идва 
името Атман, Отман, Ата-
ман или Утман бей. Османски-
ят бейлик е бил натоварен със 
задачи, както трите бейлици 
на анадолските селджуци..

Сред турците, бягащи пред 
монголите и дошли на запад, 
имаше не само номади, а и 
градски елементи, учени и ми-
слители. С настъпването на 
времето на религиозните уче-

ни, подготвени в медресета-
та, гражданите започнаха да 
заемат държавни длъжности. 
Не съвпада с реалностите 
твърдението, че онези, които 
са основали Османската дър-
жава, не са били мюсюлмани. 
Обаче, те продължават ста-
рите турски обичаи и тради-
ции. Например дори през 16-
то столетие османските пи-
сари регистрират един евре-
ин на име Давид като Давут. 
Има такива, които твърдят 
и, че Фатих е бил християнин, 
но това е лъжа, заблуда. Смя-
там, че името Осман е правил-
ното“.

Но ако Осман Първи наис-
тина се е казвал Атаман или 
Атман, как следва да наричаме 
„османското присъствие“, ко-
ето според някои чалга-исто-
рици и откровени измамни-
ци, нарекли се социални ан-
трополози, не е било робство, 
а „османско владичество“? 
Тази „метафора“ ни е откъс-
нала от Европа за почти 500 
години, но пак се намират 
хора като Иво Инджев, Ан-
тон Тодоров-Шайката и дори 

някои професори, които обя-
вяват, че Русия не ни е осво-
бодила от това „присъствие“, 
а ни е поробила. Щом, както 
твърди професор доктор Зе-
кяи Мете, османските султа-
ни са продължили старите 
турски обичаи и традиции, 
трябва да спрем злоупотре-

бата с политически коректни 
термини. Прекалено сложна 
стана псевдонаучната екви-
либристика, та не е зле да по-
стъпим като героя от вица на 
Шкумбата. Той отишъл в бол-
ницата да види катастрофира-
лия си брат, за да разкаже на 
родителите си какви са пора-
женията от ПТП-то. Но, кога-
то брат му взел да изброява 
всички увреждания, той от-
сякъл: „Много сложно стана, 
ще им кажа, че си умрял!“

Турското робство, а не ос-
манското присъствие или 
владичество (Последният 
писък на издевателството 
към историческата истина 
се нарича „земесподеляне“), 
трябва да се изучава в учи-
лищата в България, щом ос-
нователят на държавата, ко-
ято ни е „интегрирала“ е про-
дължил старите турски обичаи 
и традиции. При това не е си-
гурно, че се е казвал Осман. 
Но, ако в учебниците по исто-
рия пише за „атаманско при-
съствие“, децата ще останат с 
впечатлението, че 500 години 
са ни клали казаците, наче-
ло с техните атамани. И няма 
да се възмущават от това, че 

хора като Иво Инджев нари-
чат Руско-турската освободи-
телна война „поробителна“. 
Вижте за какво спорят исто-
риците в Турция и как отсто-
яват своите схващания, пък 
си помислете за „българите 
с фес“ вътре във, или извън 
политиката и науката. 

аМи оНоВа „приСъСтВие“?
Oсман бей, или Атаман бей?

Профeсор доктор 
Метин Хюлагю

Професор д-р  
Левент Каяпънар

професор д-р  
Зекяи Мете

лиБиЯ от ВреМето На 
полКоВНиК КадаФи
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лиБиЯ от ВреМето На 
полКоВНиК КадаФи

РОДИНА

В сърцето си аз нямам друго име.

А нямам и с какво да те сменя.

И с твойте горести неизброими

вървя сред крясъците на деня.

За теб разпитвах паметните плочи

и селски църквици с ръждясал кръст.

Но никой, даже Бог, не ми посочи

какво си ти: Купчина кости? Пръст?

Стихът на Ботев ли, дочут през детство

във звездна нощ над моя роден град?

Скрижалите на Левски ли? - наследство,

с което аз, беднякът, съм богат.

Риданието древно и сурово

на вятъра - като съдбовен глас?

Или звукът на майчиното слово,

чрез който с мъртвите говоря аз?

Или път нещо бъдно, нещо ново…

Петър ВЕЛЧЕВ

На 30 август в Читалище „Градище – 1907“ в родния 
му град Своге, беше тържествено чествана стогодиш-
нината на Александър Вутимски. В залата на читали-
щето присъстваха жители на Своге и група от Съюза на 
българските писатели. Водеща на тържествения спет-
ктакъл бе Аделина Ангелова, секретар на читалището. 
Певчески читалищен състав и деца от местната детска 
градина поздравиха присъстващите с популярни пес-
ни и със стихове от Александър Вутимски. Председа-
телят на СБП Боян Ангелов, който е и председател 
на журито за Националната литературна награда 
„Александър Вутимски“ на Община Своге и СБП, 
обяви името на наградения. Носител на тази прес-
тижна награда за 2019 г. е поетът, преводач и лите-
ратурен критик Петър Велчев. Наградата бе връче-
на от  Нина Копринджийска, зам.-кмет на Община 
Своге и председател на читалището. П. Велчев бла-
годари на организаторите и сподели, че преди 75 годи-
ни е роден в с. Искрец, което се намира в пределите на 
Свогенска община. Той изнесе обстоен доклад за твор-
ческия път на Вутимски. Благодарности към ръковод-
ството на Своге за прекрасното отношение към съвре-
менната българска литература отправиха писателите 
Боян Ангелов,  Никола Николов, Благовеста Касабова и 
Димитър Христов. По-късно всички участници в тър-
жеството поднесоха венци и цветя пред паметника на 
Александър Вутимски в центъра на Своге.

ЧЕСТВАНЕ НА 100 ГОДИНИ 
ОТ РОЖДЕНИЕТО 

НА АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ

Продължение от бр. 36

С
лед два и половина 
часа летене бяхме в 
СЕВКА. Посрещна-
ха ни там, качихме 

се в едно „рено” и се отпра-
вихме навътре в пустинята, 
за Джерма със 170 км в час. 
Шосето, по което се движим 
е като ново, никакви дупки, 
широко като писта, но от-
страни - купища найлоно-
ви боклуци, да се чуди човек 
кой ги е трупал на това, все 
пак, пустинно място. Пти-
ца не видяхме, освен черен 
един сокол, който дебнеше 
мишка. През цялото време, 
докато пътувахме в кола-
та, от магнетофонната уред-
ба ечеше гласът на модния в 
момента полународен певец 
Мустафа Чаушев. Българите 
си го бяха надонесли тука в 
огромни количества.

Край шосето видяхме на 
едно място белобрад либиец 
бере фурми. Спряхме да ви-
дим как става. Той откърши 
един клон, обсипан с плод, и 
ни го подаде на драгом сър-
це. Запазили са си пустинни-
те жители гостолюбието на 
бедните. В много палати след 
това проникнахме, на забо-
гатели либийци - никакво 
черпене и следа от гостолю-
бие. А фурмите спаружени 
от жегата, малко презрели, 
се лепят като захарно желе. 
Две-три като глътнеш и гла-
дът изчезва.

Шофьорът на „реното” 
ми показва група работни-
ци на полето и обясни, че и 
те са от Мароко. Бяха чети-
ри жени и един мъж, даваха 
труда си почти на безцени-
ца, но изглежда че в Мароко 
е още по-зле. Де-където ли-
бийци мернехме, бяха всич-
ки под сянка - седнали боси 
и премятаха лъскави брое-
ници. (Чувстват се господа-

ри, а господарят се гнуси от 
физическата работа).

Край шосето забелязах бо-
рови дръвчета. Спряхме да ви-
дим що за пустинен е този бор 
и се оказа, че е наистина чис-
токръвен „сахарски бор”, кой-
то живее до 20 години, бър-
зо расте, лесно се прихваща и 
е много удобен за изгражда-
не на зелени пояси. Иглици-
те му дълги по 12 сантиметра, 
като ги размажеш - дъхави, 
миришат на тамян. Шофьор-
ът, който ме возеше - Кръстю 
Кръстев, чернолик, с алаброс и 
физиономия като на Кадафи. 
Каза ми, че с тая негова фи-
зиономия, която наподобява 
на вожда, никой не смее да го 
спре за проверка.

След това тръгваме с Геор-
гиев за Мурзук, градче в пус-
тинята, и пътьом се отбиваме 
към едно скалисто възвише-
ние, загърнато от пясък, ка-
мънаци и съсипни. /Георгиев 
е ръководител на сондажите 

в Бардуш и Мурзук – къс, на-
бит, дебеловрат; баща му е от 
троянските села/. Покатер-
ваме се малко и Георгиев ми 
сочи едно цяло дърво, отпре-
ди 150 милиона години рас-
ло на това място, после пова-
лено и завлечено от някакъв 
порой. Материята в клетки-
те - изгнила, на нейно място 
се просмукал силициев раз-
твор и дървото - цялото - се 
„вкаменило”, но все едно, че 
вчера е отсечено. Станала съ-
вършена силициева отлив-
ка. Много такива вкаменени 
дървета имаше на това мяс-
то - цяла гора. Взех си едно 
парче за талисман.

По-нататък се отбихме 
да разгледаме новите жит-
ни площи, напоявани с вър-
тящи се пръскачки, някои 
от тях с 350 метра в диаме-

тър. Други - с 800 метра в ди-
аметър, затова и площите са 
на търкалета, добива се 700 
кг жито от декар. Както, ми-
сля че казах, някои от пръс-
качките бяха вече развалени, 
защото се управляват чрез 
сложно електронно устрой-
ство, което либийците мъчно 
усвояват, пък и не се стараят. 
На много места житото е не-
ожънато, а ожънатото – не-
прибрано. Питах дали това 
земеделие е кооперативно 
или частно, но нямаше нуж-
да от отговор: само един ко-
оператив може да си позво-
ли подобно удоволствие.

Две реколти уж вадели от 
житните площи. Край тях 
видяхме стадо овце и кози, 
и много камили. Обектът се 
казва Магдуза, нещо като 
ДЗС - държавно земеделско 
стопанство. Работи се на до-
тация и на загуба. 

Но ето, най-сетне присти-
гаме в крепостта Мурзук в 

пустинята. Отдалеч се вижда 
джамията, край нея – „мер-
цедесите” на дошлите бого-
молци. Насядали в сянката 
на високия дувар, говорят си 
и тихом ни поглеждат. Тук е 
било някога пазар на черни 
роби, точно на това място. 
Оттук са ги препращали на 
север и оттогава населението 
доста е „почерняло”.

Георгиев ми разказа, че 
в селцата хората се мият не 
с вода, а с пясък, защото во-
дата е драгоценност. С ме-
хове носят вода само за пи-
ене. Отбиваме се в пясъка и 
моят водач намира изкрис-
тализирали пустинни рози. 
При малко влага силициеви-
те песъчинки се раздвижват 
и „построяват” също като 
роза. 

На стр. 11

Николай ХАЙТОВ

Скални рисунки в Либийска Сахара
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