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И
зборите са първото и 
основно качество на 
всяко народовластие, 
което на научен език 

се нарича демокрация. От 
изборното мнозинство произтича 
легитимността на демократичната 
власт. Казано с няколко думи : 
прави са тези, които са повече. 

Защо напомням това първо 
правило на демокрацията?

Искате ли да участвате във 
формирането на властта? Искате 
ли да легитимирате властта? Иска-
те ли да бъдете прави?

Ако искате, отидете до урните, гласувайте и станете мнозин-
ство. Това е демокрацията.

Гласувайте, а не се крийте в къщи, по кръчмите, и не диплете 
политиката на чаша ракия. Правете политика – това също е де-
мокрацията.

Не абдикирайте от вашето свещено право на избор, защото в 
такъв случай няма на кого да се сърдите.

Това е моят първи призив,
братя и сестри, 
госпожи и господа,
а сега за местните избори.
Ние, всички българи, се намираме в много тежко положе-

ние. И това не е всичко. 
На стр. 2

Проф. д-р Евгений ГиНдЕв

Турската войска влиза в 
дедеагач на 19 септем-
ври 1913 г. и веднага 
предупреждава кмето-

вете на българските села насе-
лението да напусне града и да 
се отправи за България, ина-
че ще бъде унищожено. Кога-
то многохилядният народ чува 
тази вест, надава такъв сърце-
раздирателен вик, че целият 
„Дедеагач потреперва. Камък 
да беше човек, не можеше да не 
проплаче”.

 Башибозукът това чака и 
подкарва с бои и убийства на-
рода към Марица и Фере. де-
нят е 23 септември. Това съоб- щение получават в планината 

веднага и войводите дими-
тър Маджаров и Руси Сла-
вов. При тях са и въоръжените 

мъже от селата, които не са пре-
дали пушките си. Това се отнася 
най-вече за сачанлийци, които 
не се подчиняват на заповедта 
да предадат в доганхисар оръ-
жието си на четниците и без 
него да вървят в дедеагач. Те 
действително изпращат же-
ните и децата си до дервент, 
на 1,0 километра от дедеагач, 
и се връщат обратно в горите. 
По този случай председателят 

на Републиката Ангел Кара-
митрев изрича пред димитър 
Маджаров думите: „Сачанлий-
ци пушки не дават”. Пушките 
действително потрябвали мно-
го скоро.

Четниците на двамата вой-
води и въоръжените мъже от 
селата пресичат бежанската ко-
лона още същия ден близо до 
гр. Фере. Завързва се люта бит-
ка. Стига се и до ръкопашен бой. 

В сражението загиват много и от 
двете страни. Но тъй като бъл-
гарските четници предварител-
но избират позициите и застават 
от двете страни на движещата се 
колона, падналите от турците са 
повече. Истинска трагедия оба-
че сполетява бежанската колона. 
Войводите дават указание тя да 
се отправи наляво към планините 
над доганхисар и Сачанли. 

На стр. 6

1913 г.: ТРАГЕДИЯТА 
НА ТРАКИЯ

На 28 септември т.г в Мемориалния комплекс в 
Маджарово се състоя Национален събор-покло-
нение – ден на тракийската памет на жертви-
те  в геноцида над българите през 1913 г.  Тра-

кийци от цялата страна се стекоха на събора. Панахида 
пред Пантеона извърши Негово преосвещенство Старо-
загорският митрополит Киприан. в словата бе припом-
нена трагедията на погиналите 2000 тракийци – жертви 
за  българската народност и християнската вяра. Подне-
сени бяха венци и цветя, както на Пантеона, така и на па-
метниците на войводите димитър Маджаров и Руси Сла-
вов, както и на Капитан Петко войвода. 

Разорение и изтребление на тракийските Българи. 
Жестоки факти по кървавия път от Дедеагач до маджарово

Проф. делчо Порязов

Председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов на почетна стража пред 
пантеона в град Маджарово.

КАК ДА СИ ИЗБеРеМ КМеТ?
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От стр. 1
В близкото бъдеще ни оч-

акват още по-лоши неща, т.е. 
това бъдеще не вдъхва никакъв 
ентусиазъм. Не искам в подроб-
ности да говоря по този въпрос, 
това ще отнеме много време, 
и предполагам, че много ще ви 
натъжи, но съм сигурен, че вие, 
със всичките си сетива, чувства-
те за какво става дума. В таки-
ва случаи много често се говори 
за негодността на политици и 
държавници, но такъв подход 
е измамен. Ще го кажа напра-
во – главната вина носим ние, 
демоса, народа. Ние легити-
мираме тези политици и дър-
жавници, ние им предоставя-
ме властта, следователно, ние 
им даваме всички инструмен-
ти, за да правят с нас каквото 
си искат, а след това им се сър-
дим. Спомням си една цинич-
на народна приказка: попитала 
майка дъщерята. “Дъще, как се 
оправяш с мъжете?” “Ами опра-
вям се някак си, мамо, – отгово-
рила дъщерята – Аз все ги лъжа, 
а те все ме онождат”. Май таки-
ва сме и ние.

През 16-и век е живял и тво-
рил големият френски хуманист 
Етиен дьо Боеси. Ще ви цити-
рам много малка част от негово 
произведение.

“Тиранинът ще бъде победен 
от само себе си, само вие да не 
се примирявате със своето роб-
ство. Не е нужно нищо да му взе-
мате, нужно е само нищо да не 
му давате. Страната не тряб-
ва да прави специални усилия за 
себе си, стига да не прави нищо 
против себе си.

Аз не искам от вас да се бо-
рите и сражавате с тиранина, 
просто престанете да го под-
държате...”.

Този завет на френския ху-
манист е алфата и омегата на 
народовластието.

Една от малкото възмож-
ности, които ни остават на нас, 
обикновените граждани, сами 
да се погрижим за себе си, са  
местните избори. Това са мно-
го интересен вид избори. Ние не 
избираме хора – кметове и об-
щински съветници, които ще 
заседават далече от нас, в сгра-
дата на Народното събрание или 
в министерствата, без да ги виж-
даме, без да ги контролираме. 
Не, избираме наши съграж-
дани, които ще работят пред 
нас и почти заедно с нас. из-
бираме хора, които би трябва-
ло много добре да познаваме 
– както техните слабости, така 
и техните силни страни. Сле-
дователно, става дума да из-
берем когото трябва и да из-
берем правилно. Ако сбъркаме, 
значи не сме се научили да под-
бираме собствените си избрани-
ци. И ще си носим последици-
те. Животът много страшно 

си отмъщава на всеки народ, 
който с ентусиазма на прос-
титутка се хвърля на шията на 
първия срещнат политически 
шарлатанин. А както се казва: 
шарлатани на тези избори дал 
Господ.

 „В момента участието в 
политиката изисква убедител-
но да се продават няколко лъжи. 
Първата е, че го правиш, защо-
то те е грижа за хората, а не 
заради собствения ти интерес. 
Втората е, че знаеш какво е об-
щественото благо и как то да 
се постигне. Третата е, че си го-
тов да споделяш властта с дру-
ги, а няма да я пазиш само за себе 
си, т.е. че си демократ. Лъжите 
се повтарят достатъчно често 
не толкова, за да повярват хо-
рата (те отдавна са наясно с 

манипулациите), колкото за да 
може да се обвини някой случай-
но появил се нов опонент в съ-
щата демагогия и така своевре-
менно да се елиминира възмож-
ността ситуацията да бъде 
променена”. (Людмил Илиев – 
„Сега”, 19.08.2015 г.).

Нямам намерение да ви уча 
как да избирате. Това е много 
лично нещо и зависи от много 
неща. Обикновено то се учи на 
собствен гръб и с много усилия 
и жертви. Искам само да споде-
ля изводи от моя личен опит, 
който съм придобил на висока 
цена и все още смятам за недос-
татъчен. Вие ще прецените кое 
ви харесва и кое не може да ви 
бъде полезно.

Разделям кметовете на три 
групи : нормални, добри и ге-
ниални. За гениалните кметове 
няма да говоря, те са извън кла-
сацията, пък и не познавам та-
кива в България.

За мен е нормален всеки 
кмет, който добросъвестно си 
изпълнява служебните задъл-
жения и поставя общите про-
блеми над своите лични про-
блеми. Два са основните стъл-
бове на неговите служебни 
задължения: местната инфра-
структура и обществената си-
гурност. в съвкупност, двата 

стълба образуват полисната 
структура или средата за оби-
таване.

В местната инфраструкту-
ра включвам все познати  неща 
от нашето ежедневие: електро-
снабдяване, водоснабдяване, 
боклук, улици, улично движе-
ние, магазинна мрежа, места 
за отдих, училища и др.
Обществената сигурност 

се отнася главно до лична-
та сигурност и до обществе-
ния ред. Хубавата местна ин-
фраструктура отива по дяво-
лите, ако по улиците се стреля 
и убива, краде се по дворове-
те, саморазправят се по рес-
торанти и кафенета, дори ако 
гледаш малко по-дълго няко-
го, крещи се и се вика по нощ-
ните часове и други подобни.

Създаването на средата за 
обитаване е абсолютно необхо-
димо условие за съществуване-
то на селището. Не може да си 
представим каквото и да е сели-
ще без улици, вода, електри-
чество, магазини, транспорт, 
училища, медицински заве-
дения, местна стража (поли-
ция) и много други. Може да са 
в примитивно състояние или в 
зачатъчно състояние, но трябва 
да ги има. Особено в ХХI век.

Следователно, без грижи за 
средата за обитаване просто е 
невъзможно нормалното съ-
ществуване на полиса (селище-
то). А без такава среда, няма и 
кмет. Но да се обещават и пра-
вят само неща свързани със сре-
дата за обитаване, е малко егоис-
тично. Всъщност, кметът се гри-
жи за себе си, за да има кмет, за 
да бъде кмет. Това че има кме-
тове, които не се интересуват от 
средата за обитаване, а от съв-
сем други неща, означава, че не 
са никакви кметове. Такива по-
лисът трябва да ги бичува пуб-
лично.

Ако един стопанин не под-
държа в къщата си елементар-
на чистота и не се грижи за 
елементарния ред – да не тече 
покрива и да не мирише нужни-

ка, той просто не е стопанин, а 
е хаймана, разсипник, безот-
говорен тип, от който дори ку-
четата ще избягат и добитъкът 
ще измре.

Затова нормалният кмет е 
голяма придобивка за едно се-
лище. Ще бъдете щастливи, ако 
успеете да си изберете такъв.

добрият кмет е нещо мал-
ко по-вече. Освен  че трябва да 
бъде нормален кмет, той тряб-
ва да бъде и социален кмет. Под 
това разбирам най-различни 
битови неща като: пенсионери-
те над 70 години да се возят в 
градския транспорт безплат-
но, както е в страните от ЕС ; да 
се строят общински жилища и 
общински детски градини; да 
се подържат читалищата; да 
се осигуряват работни места 
и достойно заплащане за тру-
довите хора; да се следи строго 
за спазване на работните нор-
ми и работното време от ра-
ботодателите; да се развива и 
спонсорира от общината сис-
темата на социалния патро-
наж; да се осигуряват безплат-
ни лекарства за тежко болни-
те; да се насърчават редовни-
те профилактични прегледи 
и много други. С други думи, 
социалният кмет се грижи за 
общото благо, т.е. за социална-
та взаимопомощ в общината, 
това, което на модерен език се 
нарича солидарно общество и, 
което на първо място предпола-
га богатите да поемат част от 
грижите за бедните. Някои ще 
възразят, че такава социалност 
и солидарност   изисква сериоз-
ни средства, а такива не винаги 
има. Не е така. При желание и 
при помощта на общинската 
общественост и гражданите, 
пари винаги ще се намерят.

Ще си позволя да ви при-
помня практика от люлката на 
демокрацията – Древна Елада, 
Атина. Там е съществувала сис-
темата на литургиите – соци-
ални задължения на богатите 
граждани, изплащани в на-
тура. Едни е трябвало да по-
строят кораб, други – да из-
държат гимназион, трети – 
обряден храм. Такава система 
е интересна с това, че всичко се 
вижда, всичко може да се про-
контролира, не са нужни ни-
какви контрольори: има ко-
раб – няма кораб; има гимна-
зион – няма гимназион; има 
обреден храм – няма обреден 
храм.

Не е нужно казаното от мен 
да се схваща буквално. Тряб-
ва просто да се знае и да се има 
предвид. И като го знаете и го 
имате предвид, да преценява-
те вашите кандидати, кой от 
тях е най-близо до идеала. Зная 
че преценката е субективна, 
но затова е и избор. Зная също 
така, че често влияят и пар-

тийните пристрастия – може 
да е тъп, но е наш. Е, тук вече 
не мога да помогна. Страхувам 
се, че при такъв подход не е тъп 
кандидатът, а тези, които гласу-
ват по този показател.

Оказва се обаче, че в много-
то общини, в които съм бил в 
последните месеци, кметската 
надпревара не съдържа соци-
ални послания, не акцентира 
върху тях. В най-добрите слу-
чаи всичко е насочено само 
към един от стълбовете на 
нормалното кметуване – ин-
фраструктурата. Няма лошо, 
но е крайно недостатъчно. 
Казвам го с голямо съжаление 
и се замислям: или аз някъде 
греша, или нещата наистина 
са сериозни.

Вижда се, впрочем, че аз не 
мога да ви предложа форму-
лата за абсолютния избор. Но 
все пак мога да ви кажа с как-
ви кандидатури трябва вни-
мавате: това са бизнесмените, 
финансистите (аз ги наричам 
ковчезници), артистите, спор-
тистите и адвокатите. и не за-
щото са лоши хора без качест-
ва, а защото техните професи-
онални качества не са съвсем 
подходящи за един кмет – те 
са доминирани от съвсем дру-
ги условия. Ако един бизнес-
мен стане добър кмет, той ще 
престане да бъде бизнесмен и 
ще фалира. А ако не фалира, 
ще фалира общината. Ще пов-
торя: което казвам не е абсолют-
но вярно, но все пак го имайте 
като обица на ухото.

От казаното следва, че мно-
го важно за кмета е неговият 
начин на мислене, т.е. това, 
което на научен език са нари-
ча парадигма. Винаги е за пред-
почитане, особено в средните и 
малки общини, тази парадигма 
да бъде колкото се може по-
близка до т.нар. народно ми-
слене. Не се притеснявайте от 
словосъчетанието народно ми-
слене, това е метафора. Кметът 
с такова мислене се старае да 
осигури на хората мир и бла-
годенствие, а не само да пра-
ви изследвания за конкурен-
тоспособност и полезност на 
чуждестранните инвестиции, 
и за всяка претенция на гражда-
ните да вика: Няма пари!

Защо така акцентирам на со-
циалните послания при местни-
те избори?

Защото в общественото 
пространство с помощта на 
медиите, усилено и целенасо-
чено се налага идеята за поро-
чността на социалното, като 
за нещо, което се иска в ущ-
ърб на други и на обществото. 
Спомням си че известен телеви-
зионен водещ (Милен Цветков) 
от екраните на телевизорите 
обяви, цитирам: “че никой не се 
ражда с правото на парно ото-

пление”. Както в повечето слу-
чаи, нашата журналистика е 
елементарна, манипулативна 
и, общо взето, незнаеща. 

Случаят с Милен Цветков 
е показателен. Той има извест-
но право, но само във ограни-
чена философска интерпре-
тация, а аз много се съмнявам, 
че водещият е имал точно това 
предвид.

Наистина, човек не се раж-
да с правото на парно отопле-
ние, но не се ражда и с правото 
на ел. ток, вода, транспорт, ме-
дицинско обслужване и мно-
го други неща. Човек не се раж-
да изобщо с никакви естествени 
права, освен с едно единствено – 
с правото на смърт. През ХХI 
век обаче, в резултат на веков-
ни жестоки и кървави борби, 
хората са придобили, и значи 
– се раждат, с много и много 
права, от които най-важното 
е правото на нормален човеш-

ки живот. И това право включ-
ва и ел. ток, и водоснабдяване, 
и парно отопление, като съвре-
менен цивилизационен мини-
мум, като необходимо условие 
за производство и възпроизвод-
ство на действителния човеш-
ки живот. Ето, точно това, кой 
знае защо, се забравя, отмест-
ва се встрани и не се спомена-
ва. и точно това образува ске-
лета на социалното. Защото 
градът може да има прекрас-
ни нови магазини, а вие да не 
можете да си купувате от тях. 
Може да има прекрасно уре-
ден транспорт, а вие да не мо-
жете да го ползвате. Може да 
има прекрасно електроснаб-
дяване, водоснабдяване, то-
пла вода и парно, а вие да не 
можете да ги платите. Може да 
има чудесни болници, а вие да 
не можете да се лекувате в тях. В 
града може да има всичко, а вие 
да нямате нищо.

всички разбираме, че та-
къв град не е добър град. Кме-
тът на такъв град не е добър 
кмет.

При местните избори никак 
не е излишен и малко местен па-
триотизъм. Който каквото и да 
говори, както и да се подигра-
ва, любовта към родното място, 
там където си отрасъл, където са 
гробовете на близките ти хора, е 
сериозен морален стимул. 

Не вярвайте на това, 
което ви внушават еже-

дневно, 
че ще станете граждани на 

света. Няма да станете! Почти 
4000 години евреите се бореха 
да имат своя родина, свое мяс-
то под слънцето, а това са хо-
рата, които най-вече може да 
се смятат за граждани на све-
та.

Така че, когато избирате сво-
ите местни ръководители, гле-

дайте да са местни хора. Не е 
задължително, но е препоръчи-
телно.

За съжаление, такава е кар-
тината в много населени места в 
България. И като гледам препъл-
нените зали, блесналите очи на 
гражданите, ме побиват тръпки 
и такова отвращение, че дори 
до избирателните урни не ми 
се ходи. Нима на нас пак ще ни 
вържат тенекия? Нима пак ще 
избираме не с главата си, а с 
други части от тялото си? 

Видна дама от бившата бъл-
гарска естрада беше изчуру-
ликала преди десетина годи-
ни колко много харесва един 
кандидат-кмет, защото бил “ев-
ропейски образован” и  “знае ан-
глийски език” (интервю на Бог-
дана Карадочева във в. “Стан-
дарт” от 30.09.2007 г.). Дамата е 
пропуснала да каже, дали ней-
ният любимец знае български 
език. Въпросът е важен, защото 

този кандидат-кмет беше пуб-
лично заявил, че “български-
ят език е неподходящ за изразя-
ване на икономически понятия” 
(??). Това значи, че ако господи-
нът стане кмет, ще разговаря с 
простолюдието на английски 
език, а с домашните си куче-
та и котки – на български  (от-
нася се за Мартин  Голдсмит, 
по майка - Заимов). Както един 
германски император преди 11 
века. И тъжно, и срамно.

И последно. Кандидат-
кметовете, заедно с листите 
за общински съветници, се 
издигат от политически пар-
тии или от коалиции от пар-
тии. Тези политически субе-
кти си имат програми, някои 
от тях са ни  управлявали 
или ни управляват,  техните 
политически платформи и 
практически действия са из-
вестни. 
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В 
разгара на скандалите с 
БНР, когато и от транс-
портната комисия към 
ЕП управляващите в Со-

фия получиха звучен шамар във 
формата на отхвърляне на пред-
ложението за оттегляне на паке-
та „Макрон“, премиерът Бори-
сов зарадва българските гласо-
подаватели, че ще подпише нов 
договор за близо 3 млрд. лева със 
саудитския концерн „Аркад“, съ-
гласно който саудитците ще 
построят транзитния газопро-
вод до Сърбия, който ще прена-
ся руски газ от „Турски поток“. 
Тоест, напук на покойния аме-
рикански сенатор джон Мак-
кейн, бивш военнопрестъпник 
и военнопленник от „мръсната 
война“ във виетнам, проектът 
„Южен поток“, макар и силно 
осакатен, възкръсва под дру-
го име. и то, благодарение на 
танца със саби в Рияд на дедо 
Цар и неговия бодигард Бойко 
Борисов, лидер на ГЕРБ и пре-
миер на „тази страна“. Самият 
той се похвали с какви усилия и 
зор е била постигната тази дого-
ворка с концерна от пустинно-
то кралство. Останаха висящи 
някои въпроси, които иначе на-
пористите журналисти не пос-
мяха да му зададат, за да не бъ-
дат наругани и лишени от пре-
миерското благоразположение.

Как така проектът, който 
Борисов обяви за неизгоден 
и корупционен понеже го за-
почна правителството на Оре-
шарски, и за чието спиране, 
заедно с още два руски енер-
гийни проекта, той се похвали 

пред Американската търгов-
ска камара в България, стана 
хем некорупционен, хем ико-
номически изгоден за Бълга-
рия, хем съответстващ на ев-
ропейските изисквания и на 
третия енергиен пакет? И то, 

когато с реализацията му се зах-
ваща консорциум от страна-
та с най-корумпираната, най-
консервативната и мракобе-
сна династия на света! Нали в 
нейното генерално консулство 
в Истанбул беше удушен и раз-
членен на парчета журналис-
тът джамал Кашоги, за чиято 
смърт обвиниха принца прес-
толонаследник на Саудитска 
Арабия? Нали същата държа-

ва, оглавила коалиция от по-
добни на нея страни, бомбар-
дира и избива мирните жи-
тели на Йемен, единствената 
вина на които е, че не жела-
ят да бъдат управлявани от 
сваления от тях президент? 

Именно по тази причина хуси-
те бомбардираха с дронове са-
удитската петролна рафинерия 
„Арамко“, а Германия удължи с 
още шест месеца решението си 
да не продава оръжия на режи-
ма в Рияд! На съвършено дру-
га позиция е президентът на 
САЩ доналд Тръмп, който 
пръв танцува със сабя в ръка в 
Рияд. След което сключи спо-
разумение със саудитците за 

над 400 млрд. долара, от които 
160 млрд. долара за закупува-
не на американско оръжие и 
бойна техника. Останалите ще 
бъдат инвестиции в икономи-
ката на САЩ. А след нападени-
ето с дронове на петролната ра-

финерия „Арамко“, Тръмп на-
реди изпращането на допъл-
нителни войски в пустинното 
кралство, които да укрепят 
неговата сигурност. Очевидно, 
доставените преди това на Рияд 
противоракетни системи „Пей-
триът“, не са били усвоени от 
саудитците или са неефектив-
ни срещу ниско летящи дро-
нове и ракети.

Така или иначе, възлагането 

от нашето правителство на га-
зопровода „Балкански поток“ 
на саудитския консорциум „Ар-
кад“, е като танц със саби на гро-
ба на сенатор Джон Маккейн. 
Веднага се сещам за карикату-
рата на Христо Комарницки 
със спусканата с кран тръба, на 
която пише „Fuck John McCaine!“ 
(„Майната му на Джон Мак-
кейн!“). А доколкото разби-
рам, същият консорциум кан-
дидатства за участие и в из-
граждането на АЕЦ „Белене“. 
Откога саудитците заобичаха 
толкова България и кабине-
та „Борисов -3“, та решиха без да 
питат Тръмп и ЕК да инвестират 
и в „гьола“ Белене? Кой им га-
рантира, че ще си избият ин-
вестициите? Или са ни избра-
ли, както в приказката за жената 
на султана решила да отмъсти 
за неговата изневяра като прес-
пи с най-мръсния човек в града 
- градския каналджия? Впро-
чем, в турския всекидневник 
вестник „Миллиет“/19.09.2019, 
изразиха съмнение, че бомби-
те над „Арамко“ са саудитска 
интрига, целяща да се осигу-
ри оправдание за евентуален 
американски военен удар сре-
щу иран. Хусите в Йемен пое-
ха отговорността за нападени-
ята, но от Белия дом търсят и 
фабрикуват доказателства за 
иранска намеса. Показват пар-
чета от дронове и бомби, и твър-
дят, че ги е използвал Техеран. 
Сякаш американските бомби, 
които Рияд хвърля над Йемен, 
нямат нищо общо със САЩ! 
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Много от кандидат-кметовете 
са и действащи кметове и за тях 
важи същото. Самите кандидати 
предлагат  програми. Така че, от 
информация за намеренията не 
може да се оплачете, често имате 
и база за сравнение. 

Решението е ваше. Само се па-
зете това решение да не е като оп-
исаното преди 4 години от жур-
налиската Галя Горанова във в. 
„Сега” от 18.10.2011 г.

"Събрали се по-първите 
мъже в едно софийско село да 
решават за кого да се гласува. 
Кандидатът за кмет от ГЕРБ 
бил прост, алчен, крадлив и хи-
тър, сменил всички партии до-
сега. Конкурентът му бил мом-
че, ама огън - добро, трудолюби-
во, почтено. Мислили, мислили 
- накрая решили да гласуват за 
този от ГЕРБ. Защото преми-
ерът е от ГЕРБ, регионалният 

министър е от ГЕРБ, кметът 
на София е от ГЕРБ, кметът на 
Нови Искър е от ГЕРБ... Ако на-
шият кмет не е от ГЕРБ, село-
то няма да получи и стотинка. 
Ще ходим в кал, училището ще 

падне окончателно, ще си разби-
ваме все така колите по пътя, 
дето е целият в дупки. Канди-
датът на ГЕРБ и 50% от пари-
те да открадне, другите 50% 
ще останат за селото, разсъж-
давали умните глави. Докато, 
ако изберем огън момчето, една 
стотинка за него няма да има, 

ще е пак като досега. Така, че ня-
маме избор."

Случката е готова метафо-
ра - на българския манталитет, 
на кривите сметки, на хитрия 
кръчмар. Що за логика е да ха-

рижеш ей така някому поло-
вината си пари с надеждата, 
че ще ти върне четвъртинка? 
И кое кара българина да мисли, 
че като опрости половината 
кражби на своя управник, той 
няма да му вземе и останалото? 
Що за наивна вяра в човешката 
природа е това? "Да краде, ама и 

за нас да остави" е покана за ек-
зекуция, изкристализирала глу-
пост. После, тия, същите, първи 
ще късат ризи от крадливия 
си властник и ще погледнат с 
надежда към следващия фа-
ворит на управляващата пар-
тия. и така 30 години...
За какво всъщност гласува 

българинът?
 изглежда за 10-те лева уве-

личение на пенсията и 90-те, 
които ще му откраднат. За ма-
гистралите, с които го омай-
ват, докато му съсипват же-
лезницата. За правото да си 
копае тютюна, срещу което 
гарантът строи сараи. За по-
добър живот на тройно по-ви-
сока цена.

две кебапчета и бира на 
корем, 10% върху пенсията, 
асфалт, пари по европроекти, 
бизнес, работа в общината, 
директорско място, урежда-

не на сина или дъщерята - за 
това гласува българинът. Ако 
ще за тия негови нужди да 
плаща цял народ.

Българинът за почтеността 
пет пари не дава. Него това "ба-
лансът на властите" въобще 
не го интересува, щото за него 
е по-важно ония, горе, да не 
се карат, та и за него да поми-
слят. Че и дъщерята е без рабо-
та... пък с тия малки пенсии... 
а цените хвърчат нагоре!...

Ако сте като описаното в 
цитата, ще се сърдите на себе 
си, защото ще ставате все по-
зле. Впрочем, вие и сега сте зле, 
но не искате да си признае-
те. Не искате, защото тряб-
ва  да признаете, че не прави-
те нищо, за да стане по-добре. 
А от всичкото за правене най-
важно е мисленето. Така че ще 
повторя: преди да тръгнете към 
урните, мислете и помислете, а 
след  това - на добър час! 

Отмина 15 септември, 
денят в който се из-
пълни 100-годишни-
ната от рождението на 

Николай Хайтов, единствени-
ят писател, който след патри-
арха на българската литература 
иван вазов е титулуван „наро-
ден“. Очевидно е, че това никак не 
се нрави някому, защото в дните 
около рождението му една истин-
ска канонада от инсинуации, 
подлички намеци, клевети и 
откровени лъжи, съпътстваше 
неговата годишнина. Тя имаше 
една цел – да бъде изместен ак-
центът от родолюбивото делото 
на Николай Хайтов и ако не от-
речено, то да бъде затлачено със 
страстите на деня. 

в бр. 38 от 17 септември т.г. 
публикувахме пунктуалното оп-
ровержение на нашия автор Бо-
рис Цветанов, озаглавено „Ана-
томия на една булевардна клеве-
та“, подета, както той пише, „от 
иначе лесно уязвимите в наивни-
те си измислици Петър Величков 
и някой си Юлий Йорданов“.  Сега 
не възнамерявам да преразказ-
вам отново късокраките лъжи и 
измишльотини на двамата „на-
емници на клеветата“, както ги 
определих в своя авторски текст 
за Николай Хайтов, от същия 
брой. Предстои ми да спра внима-
нието на просветената и родолю-
бива публика, върху други факти. 
Споменавам го обаче, защото то-
гава  между другото отбелязах, че 
„мерзостта няма почивен ден“. 
Оказа се, че сякаш съм гледал 
като във вода. Сега ми предстои 
да пиша за неща, които според 
мен будят, меко казано, недоуме-
ние, но за интелигентните читате-
ли на „Нова Зора“ ще бъдат трево-
жен знак и съответен извод.

и така. На самия ден, 15 сеп-
тември, от 14 ч. Българска наци-
онална телевизия излъчи регу-
лярното си предаване 

„Библиотеката“, 
този път посветено на го-

дишнината на големия писател. 
В общо взето добронамерения 
подход на водещия бе потърсе-
но мястото на Николай Хайтов 
в ценностната скала на българ-
ската литература. До тук – добре. 
Към предаването обаче отново 
беше пришита рубриката „Без по-
критие“, която този път напълно 
оправда разколебаващия смисъл 
заложен в нейното наименова-
ние. Философът Валентин Вацев 
навярно би казал, че това е просто 
„хлебарка в супата“, заради пог-
нусата която индуктират брът-

вежите на Силвия Чолева, из-
държани изцяло в мейнстрима 
на идеята да бъде разколебава-
на и ерозирана всяка българ-
ска опора и истина. Това бяха 
каширани към предаването ин-
синуации и хули, при това на 
запис, което напълно изключи 
възможността някой от учас-
тниците да прекъсне Чолева., 
която ни повече, ни по-малко, 
с апломб заяви, че книгите на 
Хайтов не бива да се четат, че 
важното било всъщност „всеки 
какво си мисли!“...

От дълго време Национална-
та телевизия прави отчаяни опи-
ти да се изявява като антибългар-
ска, но в случая с Чолева, напра-
во удари дъното на Марианска-
та падина. и буквално се зарови 
в най-долната тиня.  От синия 

екран бе преразказан някакъв „об-
новен текст“ поместен в Уикипе-
дия срещу името на Хайтов, кой-
то уточняваше, че иде реч за „бъл-
гарски писател, драматург, пуб-
лицист, известен със сборника си 
„Диви разкази“, както и с проти-
воречивите си съчинения относно 
гроба на Апостола на Свободата 
Васил Левски, обвиняван в опити 
за присвояване на чужди произве-
дения...“ Черешката на тортата 
разбира се бе принадлежността 
на големия писател към дър-
жавна сигурност, където той 
бил дорасъл до чин полковник, 
с право на кола и шофьор!... 

Нататък не ми се разказва. Бих 
искал обаче да кажа на Силвия 
Чолева: де да бяха всички пол-
ковници в дС, пък и в днешна-
та дАНС, като Николай Хайтов! 
Но ми се струва, че би бил твър-
де непонятен за нея намекът ми, 
нещо повече - няма да бъда точен, 
защото Николай Хайтов е гене-
рал в словото, генерал в обич-
та си към България и нему по-
му приляга да бъде и генерал от 
всяка служба, която слага Бъл-
гария, Отечеството и народът 
ни най-всичко, и над всички! 
Тъй че няма смисъл да се опит-
ват нейните водещи офицери 
да ерозират благородният метал 
на патриотизма, тъй като от това, 
което правят, няма нищо да оста-
не. Народът от нине до века ще 
помни Хайтовата клетва: „Глава-
та ми да отсекат, пак ще викам 
да живее България!“

На 15 септември обаче се 
случиха и други неща. в Народ-
ния театър „Иван Вазов“, фонда-
ция „Памет“ бе организирала 

вечер послучай  
100-годишнината от 

рождението на писателя. 
На специално отпечатаните 

листовки под държавния герб се 
посочваше, че тържествената 

вечер е под патронажа на Ми-
нистерство на културата. Лис-
товката указваше също и учас-
тие на актьорите васил Михай-
лов и васил Банов, прекрасни 
и проникновени изпълнители и 
тълкователи на характерите на 
героите от творчеството на писа-
теля. Смолянският театър, но-
сещ името на Николай Хайтов, 
се представяше със спектакъ-
ла „Палежи и грабежи“, драма-
тизация и режисура на Юрий 
дачев по разкази на писате-
ля. Най-отдолу на листовката 
бе написано с дребни буквич-
ки: „Билети на касата и в сай-
та на театъра – „www National 
theater.bg“ Присъстваха и ембле-
мите на БНТ, вестник „Труд“ и 
БНР, предполагам като медийни 
партньори.

Малко е да кажа, че беше ня-
как неловко човек да разглеж-
да и да разсъждава над тази 
листовка, защото първото, кое-
то му идваше наум, бе някакво 
смътно усещане за... меркантил-
ност.  Хич пък, бива ли, си казваше 
човек, Народният театър „Иван 
Вазов“, Родопския драматичен те-
атър „Николай Хайтов“, пък и са-
мата фондация “Памет“, да при-
лагат въздесъщите пазарни от-
ношения, когато е реч да бъде 
почетен такъв духовен първе-
нец като големия писател Нико-
лай Хайтов?!

Както винаги, истината се 
оказа по-различна: Министер-
ството на културата под чий-
то патронаж бе вечерта пос-
ветена на 100-годишнината от 
рождението на Николай Хай-
тов, не бе разрешило безвъз-
мездното ползване на залата. 
Това изглежда е наложило ре-
шението желаещите да посетят 
събитието да си закупят биле-
ти. Оставям това без коментар. 
По-странното бе, че през целия 
неделен ден на 15.09., сайтът на 
Народния театър излъчваше 
следното съобщение: „Билети-
те за събитието са изчерпани!“

Когато пишещият тези ре-
дове се озова в залата първо-
то, което се наби на очи бе, че 
най-напред се запълниха ре-
дове 6 и 7 отделени  за хората 
с покани. Но конфузът предсто-
еше. До започването на тържест-
вената вечер местата в партера 
се запълваха бавно и накрая ос-
тана дори повече от 1/3 от залата 
празна! А балконите над парте-
ра – безлюдни!... Хората се пи-
таха един друг защо това е така 
и вдигаха рамене в почуда: ка-
сите не предлагаха билети; сай-
та на Народния театър излъч-
ваше споменатото съобщение, 
а отвън, дълго преди началото, 

звучаха гласове „Търси се“. 
В 18.02 минути, когато тър-

сех друг телефон, за да заснема 
въпросното съобщение на сайта, 
то внезапно примигна и надпи-
сът изчезна, може би автоматич-
но, защото „събитието“ обяве-
но за 18.00 часа, вече започва-
ше. Казах си, пак няма да мине 
пак без хлебарки в супата! Но  
едновременно с това се замислих 
чия невидима ръка се гриже-
ше за поредния конфуз? Не че 
сега мога да назова отговора, 
но поне мога да предположа, 
каква е била целта. Ако, според 
израза на Хайтов, й свалим поту-
рите, ще лъсне горе-долу след-
ният извод: няма свидетелства 
и знак  за всенародно прекло-
нение пред творческия свят 
на Хайтов, нито пред неговите 

ценности и герои. Ако да беше 
обратното, защо залата не пра-
щеше по  шевовете си. Не се видя 
и държавно присъствие. Няма-
ще го министърът на културата! 
За по-нагоре от него да не гово-
рим. държавните мъже блестя-
ха най-вече със своето отсъст-
вие, а в края на краищата, това 
също е оценка. важна и офи-
циална. Нямаще ни  речи, ни 
ектении! Само „художества“ ня-
какви, при това от частен харак-
тер. Ами да си плащат!...

Не остана по-назад и 
дебелият седмичник 

с любимото, звучащо съв-
сем на български език назва-
ние „Уикенд“. На своята 26-та 
страница, с пренос на 27-ма, 
поместеният материал бе из-
пъстрен със снимки и с каре-
та, имащи смисъл на съответ-
ни акценти. и всичко това под 
главното заглавие: „Луканов 
дал на Николай Хайтов ключ от 
дома си“!... 

Не трябва да имаш три педи 
чело, за да се досетиш, какво 
внушение се иска да бъде по-
стигнато. Нали народът е ка-
зал: „Кажи кои са ти прияте-
лите, за да ти кажа кой си ти“. 
и колегите от „Уикенд“, и тези, 
които са поръчали тъкмо така-
ва публикация, са се постарали. 
в едното каре се отбелязваше 

„близостта на Хайтов с черве-
ния министър-председател Лу-
канов“; във второто каре – на 
почти червен фон, се припом-
ня че той е бил особено близък 
с Тодор Живков! дори му давал 
съвети! Не се казва в какво от-
ношение Николай Хайтов е съ-
ветвал държавния ръководител, 
но като се знае болката на писа-
теля за Родопите, подтекста е, че 
сигурно ще да е било за Възроди-
телния процес...

в каре - на черен фон, спе-
циално е поместена снимка 
(откровен монтаж), на която 
писателят е в компанията на 
проф. димитър иванов, по-
следният началник на Шести 
отдел на Шесто управление на 
държавна сигурност! Красно-
речивото заглавие „Агент „Гор-
ския“ и пр., и пр., има за цел да 
допълни многопосочно подтекс-
та, който трябва да внуши ком-
панията от тази снимка. Не е под-
минат и въпросът с кариерното 
му израстване „до чин полковник, 
с право на кола и шофьор“. в до-
бавка обаче, както се полага за 
един първенец на словото като 
Николай Хайтов по теркя на 
„Уикенд“, следваха подробнос-
ти от личния му и семеен жи-
вот: за тази съпруга, за онази 
съпруга и пр., и пр. Обобщено: 
Хайтов излизаше от страници-
те на „Уикенд“, претоварен с не-
гативите, реални и внушени, 
на червения министър-пред-
седател Луканов, на диктато-
ра Тодор Живков, на зловеща-
та държавна сигурност! И на 
всичко отгоре, този защитник на 
българската традиция се оказва, 
че бил женен цели три пъти! 
Как тъй ще го обича народът и 
ще го титулува „народен писа-
тел“?

В брой 38, струва ми се, вяр-
но отбелязах, че темата за война-
та срещу Хайтов е дълга. Сега бих 
казал, че и да има продължение, 
то няма да е край, защото кра-
ят на тази битка срещу творче-
ския свят и ценностите на голе-
мия български писател, май не 
се вижда. Което значи, че тази 
битка не е само срещу него, а 
е срещу всяко народностно-
то начало, срещу спасителна-
та българска традиция и духо-
вността българска. Той, прови-
децът, ни беше предупредил, че 
изтървем ли България, изтърва-
ли сме всичко. Така че никак не 
е случайно това, което се случи 
в дните около неговата 100-го-
дишнина. 

КАК ДА СИ ИЗБеРеМ КМеТ?

АРАБСКИ ПРИКАЗКИ ОТ 1001 НОЩИ!
От стр. 3

в съвместна декларация 
Франция, Германия и велико-
британия също обявиха иран 
за отговорен за нападението 
на саудитската петролна ра-
финерия. А френският прези-
дент Макрон обещава да прове-
де разследване на атаката сре-
щу „Арамко“. По улиците на 
Париж дефилират „жълти жи-
летки“, анархисти громят вит-
рини на магазини, а Макрон 
ще се занимава със саудитски-
те измислици! 

Кон за кокошка
Както и да е. Казахме, че 

„Балкански поток“ е всъщност 
един силно орязан „Южен по-
ток“, защото вместо 64 млрд. 
кубометра, които щяха да пре-
минават през България, ако 
Русия не беше принудена да 
строи „Турски поток“, сега през 
нашата територия ще преми-
нават само 17 млрд. кубометра 
газ. И „Аркад“ ще прибира де-
сетки години транзитните так-
си, докато си избие инвестици-
ята. След като „Газпром“ преус-
танови газоподаването през 
Украйна, България ще тряб-
ва да плаща и на Турция, и на 
„Аркад“ за 3-те милиарда ку-
бометра газ годишно, които 
са й необходими за вътрешно 
потребление. На това се казва 
„замяна на кон за кокошка“. Ши-
роко рекламираният от Борисов 
собствен добив в Черно море 
очевидно няма да се състои. 
Втечненият газ, който ни обеща-
ва Тръмп, пък ще ни излезе соле-
но, както и изтребителите F-16 
Block 70, всеки от който струва 

250 млн. долара, срещу 35 млн. 
долара за МиГ-29. Напомням че 
преди една седмица един бел-
гийски F-16 катастрофира във 
Франция. Обаче, нали Държав-
ният департамент и посолство-
то на САЩ в София приветства-
ха решението на МО и НС за за-
купуването на осем американ-
ски изтребители, които още не 
са произведени и никъде не са 
летели? Посолствата на САЩ и 
Великобритания похвалиха уп-
равляващите в София и заради 
„лова на руски шпиони“. Очаква 
се други западни посолства да 
ни поздравят и за гостопри-
емството към нелегалните ми-
гранти и бежанци, които ще 
ни бъдат раздадени квотно от 
Западна и Централна Европа, 
съгласно новата система за бе-
жанците, за която настояват 
Франция и италия. Това са съ-
щите бежанци и нелегални миг-
ранти, за чийто прием Мути Ан-
гела Меркел твърдеше, че няма-
ло таван. И, че ЕС ще се справи 
с това предизвикателство. Дали, 
говорейки в множествено чис-
ло, не е имала предвид страни-
те от Източна Европа? Включи-
телно държавата, управлявана 
от Бойко, който открива „завод 
след завод“, строи, или ремон-
тира „стотици километри пъ-
тища, опери, театри, църкви, 
джамии, синагоги, училища и 
детски градини“? А кметицата 
на София Йорданка Фандъкова 
дори прави „ремонт на ремон-
та“ – на „Графа“, на Ларгото и 
др. Само някои опозиционери 
и „фалшиви“ социологически 
агенции като „Тренд“ помрача-
ват тази идилия на „успехите“, 

твърдейки, че 60% от българи-
те били искали нови кметове и 
не били чували, че Борисов от-
крива нови заводи. Обаче за чу-
мата по свинете няма как да не 
са чули – заразата стигна чак до 
Видинско. И за „Апартамент-
гейт“ са чували, и за сканда-
лите около номинирането на 
иван Гешев за бъдещ главен 
прокурор. Както и за цензу-

рата, политическия натиск и 
разправата с непокорни жур-
налисти в БНР. Едва ли е оста-
нал някой, който да не е научил 
и че румънката Лаура Кьовеши 
е одобрена за европейски главен 
прокурор. да видим как ще из-
реват Борисов, Гешев и компа-
ния, когато тя подхване „усво-
яването“ на европейските пари 
от кабинета „Борисов-3“. „Къщи-
те за гости без гости“ са само 
върхът на айсберга на коруп-
цията. Според една публикация 
във вестник „Сега“ (21.09.2019), 
половината от парите, похар-
чени от държавата, са отишли 
нахалост. Въпреки това ГЕРБ и 
присъдружните им „патриоти“ 
оценяват управлението като „ус-
пешно“. При толкова „успехи“, 
защо България продължава да 

стои на опашката по доходи и 
стандарт на живота в ЕС? Или 
това е субективно усещане, как-
вото е усещането за корупция, 
според министъра на финан-
сите Владислав Горанов? Него-
вият началник очевидно страда 
от амнезия, забравяйки че упра-
влява трети мандат и не може да 
оправдава сегашното състояние 
с управлението на Пламен Оре-

шарски, което продължи само 
една година. Не Орешарски 
спря „Южен поток“, а само вре-
менно го замрази, докато се 
изгладят разногласията с ЕК. 
Ако Борисов имаше желание-
то и куража да продължи стро-
ителството, като го приведе в 
съответствие с изискванията 
на ЕК, никой нямаше да го спре. 
Но нашият човек дори се похва-
ли, че лично е спрял три руски 
енергийни проекта, след което 
се засили да прегръща Путин, но 
беше гнусливо отблъснат. Сега 
обвинява освен Орешарски 
и Запада, затова че газовите 
пътища са заобиколили Бъл-
гария. Кой Запад? САЩ, Гер-
мания, Франция, или велико-
британия? Нали всички те ни 
одобряват, нали България има 

огромен международен авто-
ритет, благодарение на Бори-
сов? Ако продължаваме да се 
кланяме на Сульо и Пульо, на 
всеки нов джон Маккейн, ще 
имаме „Балкански поток“, кол-
кото и завод на „Фолксваген“. 
А що се отнася до „успешното 
управление“ на Борисов, него 
го постави под въпрос не ня-
кой от БСП, а бившият замест-
ник-председател на ГЕРБ Цве-
тан Цветанов. В телевизионно 
интервю пред Жени Марчева, 
Цветанов заяви, че обкръже-
нието на Борисов е съставено 
от подмазвачи, които му гово-
рят онова, което той иска да 
чува. Към това ние няма какво 
да добавим. Само ще посъветва-
ме премиера и лидер на ГЕРБ да 
обогати познанията си за араб-
ския свят, като прочете „Приказ-
ки от 1001 нощи“. Не става само 
с „Винету“ на Карл Май, който 
никога не е бил в Америка. Тряб-
ва и по-широк хоризонт.

Относно „дружбата“ със Са-
удитска Арабия, с която се гор-
дее Борисов, ще цитирам думи-
те на говорителя на външното 
министерство на Иран Абас Му-
севи. в отговор на обвинени-
ята на Рияд и вашингтон, че 
страната му е автор на напа-
денията над „Арамко“, Мусеви 
заяви: „Вместо да обвинява дру-
гите, съветвам Саудитска Ара-
бия да преустанови войната в 
Йемен. Саудитска Арабия бяга 
от истината, заради фикс иде-
ята да вижда в Иран враг. Буди 
съжаление това, че споменавай-
ки Иран, саудитците започват 
да обвиняват другите за своето 
поражение“.

Минчо МиНЧЕв

ХлеБАРКИ в СуПАТА
Или разказ за безплодните усилия на шепа безродници 

да омаловажат и отрекът творческото дело на 
Николай Хайтов в дените на неговата 100-годишнина

Как ще я караме, братя българи?! Без да се плашим 
един друг, това са все още само авангардни битки. 
Казано на армейски език „бой с разузнаване“. Но ва-
лякът, който иде насреща ни не знае пощада. Огле-

дайте се: закони и параграфи, и транспорирани директиви 
- все въжета и съвсем не лилипутски, които обвързват като 
египетска мумия Гъливеровския дух на българина! все цен-
ности, които са пренареждани или отричани, все майкопро-
давства и предателства! И като резултат на всичко, нова исто-
рия за децата на победения народ!  Ако останат наши.

всичко изредено и недоизредено не са само хлебарки в 
супата. Май че чорбата, която сърбаме и ще сърбаме, е само 
от хлебарки. Задълго, ако не завинаги!
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дО 
Г-Н ЕМиЛ КОШЛУКОв,
ГЕНЕРАЛЕН диРЕКТОР 

НА БЪЛГАРСКА НАЦиОНАЛ-
НА ТЕЛЕвиЗиЯ

и ПРЕдСЕдАТЕЛ НА УПРА-
виТЕЛНиЯ СЪвЕТ НА БНТ

УвАЖАЕМи ГОСПОдиН 
КОШЛУКОв,

Бих искала да изкажа 
пред вас възмуще-
нието си от рубрика-
та „Без покритие” на 

Силвия Чолева в предаването 
„Библиотеката”, излъчено на 
15 септември 2019 г. Тогава се 
навършиха 100 години от рож-
дението на Николай Хайтов и 
бях поканена да гостувам в пре-
даването по този повод. Пълно-
ценен разговор за магнетич-
ната личност на писателя и 
неговото могъщо творчество 
тъй и не се състоя тъкмо за-
ради тази рубрика. От екрана 
на БНТ Силвия Чолева наговори 
такива фантасмагории за Ни-
колай Хайтов, че бе закономер-
но човек да се попита: това ня-
каква жълта рубрика по час-
тен телевизионен канал ли е, 
или е сън. Не се получи и пъл-
ноценна дискусия, защото чо-
векът, с когото би следвало да се 
дебатира, бе „на запис”.

Много бяха недомислия-
та на Силвия Чолева, но ще се 
спра само на едно. Непонят-
но например бе защо точно в 
този ден се споменава за сканда-
ла с  филма „Гори, гори, огънче” 
по сценарий от 1995-а на по-
койната Малина Томова, след 
като Николай Хайтов няма 
нищо общо с него. По онова 
време той няма публикации 
по повод на филма: нито във в. 
„Български писател” (а вестни-

кът, орган на СБП, чийто пред-
седател беше писателят, отрази 
тогава скандала); нито в пре-
сата (вижда се и от двутомни-
ка „Троянските коне в България” 
от 2002 г., който Силвия Чолева 
държеше в ръката си, и в който 
са събрани неговите интервю-
та и статии от същия период). 
в публицистичната си книга 
„Който има ухо да чуе” (2001) 
писателят споменава за „Гори, 
гори, огънче” в един много по-
общ аспект (обезбългаряване-
то на Родопите, отродяването 
на родопчаните и задълбочава-
нето на конфликта между хрис-
тиянство и ислям в междунаро-
ден план – все теми, актуални и 
до днес!), но и там не открих 
думите, които Силвия Чолева 
влага в устата му. и ако дори 
е изрекъл той тези думи, то е 
било, предполагам, мимохо-
дом, в някакъв разговор, и то 
само защото „Гори, гори, огън-
че” отразяваше недостоверно 
живота на хората от с. Мугла, 
които възроптаха срещу не-
истините във филма. Аз сама-
та съм от с. Мугла и със сигур-

ност знам, че всичко във фил-
ма, което се отнасяше до село-
то, бе лъжа. Освен това лентата 
служеше на сили, дестабили-
зиращи през 90-те години об-
становката у нас, и в частност 
в Родопите. А на фона на кон-
фликта в Босна, който тогава 
се разразяваше с пълна сила, 
подобна дестабилизация бе 
фатално опасна за България 
и региона. всички искаме сво-
бода на словото, но свобода, 
която служи на истината, а не 
обслужва лъжата.

Известно е враждебното от-
ношение на отделни писа-

тели към Николай Хайтов и 
творчеството му. Обяснимо е 
– предвид несъразмерността 
на таланта им спрямо него-
вия талант. Но не очаквах тък-
мо по Канал 1 на БНТ, в деня на 
100-годишнината от неговото 
рождение, да прозвучат в една 
рубрика само нелепости спря-
мо личността му, като се пре-
мълчава значимото, което 
той е оставил за поколения-
та. Доста хора след предаване-

то ми се обадиха огорчени, че 
точно на тази дата е трябва-
ло да слушат „брътвежи” на 
човек като Силвия Чолева, 
който органично не приема 
Николай Хайтов. 

Не бих коментирала обсто-
ятелството, че вечерта на 14 
септември самата водеща на 
предаването по телефона ми 
каза да отида на другия ден в 
14 ч., защото участието ми е 
след това, и че бях на пропу-
ска на БНТ в 13,35 ч. (имам и 
свидетели). Но го споменавам, 
защото навява чувството, че 
бях въвлечена в сюжетче, съ-

шито с бели конци. Отсъст-
вието ми от предаването би 
пасвало идеално на твърде-
нието на водещия, че е има-
ло много откази за участие 
в предаването за Николай 
Хайтов (явно, не към точните 
хора се е обърнал с покана), и в 
добавък – ето, дори тази, коя-
то се е съгласила, не е дошла. 
А е известно, че в последните 
години от живота на писателя 
бяхме приятели, така че да се 

внушава, че по такъв нелеп на-
чин бих могла да го предам, е 
абсурдно и ме злепоставя.

Водещата „Без покритие” 
дори призова да не четем 
книгите на писателя и обоб-
щи: „Важно е какво мислим...“. 
За никого, струва ми се, ос-
вен за самата Силвия Чоле-
ва, не е важно какво мисли 
Силвия Чолева, за да озву-
чава тя, на всичко отгоре, 
спорни, неверни и най-често 
плоски мисли по национал-
ните медии в създадени спе-
циално за нея рубрики. Но 
нейсе. Излишно е да припом-
ням кой е Николай Хайтов и 
какъв е приносът му за бъл-
гарската литература и Бъл-
гария. Фактът, че след иван 
вазов той единствен от съб-
ратята си е титулуван като 
народен писател, е повече от 
показателен. Затова и книги-
те му ще се четат, без значе-
ние какво мисли или не мисли 
някой си по тоя въпрос. Тук е 
мястото да подчертая, че „Без 
покритие“ на Силвия Чолева 
се слави като рубрика, която 
едностранчиво отразява съ-
временната българска лите-
ратура. И това не е само мое 
мнение. 

Хубавото е, че въпреки 
Силвия Чолева и нейното „Без 
покритие” българската лите-
ратура ще я има. и ще го има 
Николай Хайтов. 

Оставам с вяра в здравите 
корени на БНТ.

20 септември 2019 г.

пАмЕТпАмЕТ

ОТвОРеНО ПИСМО

От стр. 1

Една част от нея обаче, в го-
лямата паника, се отклонява 
към Марица. в нея преоблада-
ва населението от Окуф. Тък-
мо тя пострадва най-много. 
избитите са стотици. Жените 
се хвърлят в мътните води на 
Марица. Децата, изоставени, са 
потъпкани от коравия ботуш на 
башибозука.

 От битката при Фере бе-
жанската колона, дълга и раз-
пръсната нашироко, се отпра-
вя към местността Курбалака 
във високите родопски хребе-
ти над доганхисар и Сачанли. 
Ужасени от сражението, изто-
щени от умората по пътя, глад-
ни и жадни, седнали да почиват 
в Армаганската долина. И тук 
ги напада турска част от 200 
войници, която отивала да 
подпали неунищоженото все 
още българско село Пишман-
кьой. Започва се истинска сеч. 
Насядалото население се раз-
бягва кой накъдето може. Под 
кървавия ятаган са останали 
стотици старци, жени и деца. 
В паметта на спасилите се Арма-
ган е останала като „долината 

на смъртта”. А когато акад. 
Милетич отива след два месе-
ца на мястото (30 ноември) и 
вижда разложените човешки 
трупове и оглозганите от ку-
четата и дивите зверове дет-
ски тела, със сълзи на очи из-
рича: „Тук наистина е имало 
„човешка касапница”. Че в ди-
вите азиатски орди не е имало 
капка човечност, се убеждаваме 
и от последвалите жестокости 
на същото това място. Старият 
Сарджо Митрев, който е имал 
кошара и колиба в местност-
та, прибира през следващите 
дни захвърлените, но останали 
живи 9 деца – всички от 1 до 3 
годинки. И започнал да се гри-
жи за тях. Турците го намират 
и убиват по най-жесток начин. 
Не е известно какво е станало с 
малките дечица, но Сарджова-
та колиба ще остане в паметта 
на тракийския летопис. Не зная 
дали днес от рода на Сарджо 
Митрев има живи потомци, 
за да се гордеят с постъпката и 
смъртта на дядо си, разказана 
през сълзи от сина му дими-
тър Сарджов.

 Събралият се народ на по-
ляните Курбалак, след клане-

то в Армаганската долина, се 
разпръсква в няколко посоки. 
Една група жени и деца от Ма-
настир – 42 на брой, се втур-
ва да бяга наляво, в посока на 
Крумовград. За тяхната съдба 
след малко. Друга пък, съставе-
на също от жени и деца, е зало-
вена от турските войници и раз-
карвана от село на село през ди-
мотика. Захвърлена е в ивай-
ловград, след като е обрана до 
последния грош и изнасилва-

на всяка нощ. Основната гру-
па от бежанската колона пре-
минава шапканата и азмаците 
над село Сачанли и се насочва 
към Коджаяле. През родопските 
върхари и поляни, между Кру-
мовград и ивайловград, по-
край илиева, нива върволи-
цата слиза на брега на Арда, 
където сега е град Маджарово, 
а тогава се е намирала стара-
та граница между България 
и Турция. Керванът на тракий-

ското население се охранява от 
двете страни и отзад от четни-
ци на войводата димитър Ма-
джаров и Руси Славов. Но той 
непрекъснато се преследва и от 
животински озверилите се тур-
ци. Непрекъснати са били и 
сраженията между четниците 
и тях. Тежкият балкански път 
по барчини и падини от Коджа-
яле до Ятаджик, става непоси-
лен, особено за майките, чиито 
мъже са избити и носят рожби-
те си на ръце. Заплашени да бъ-
дат настигнати и насечени, те 
изоставят много деца – плаче-
щи и викащи сърцераздира-
телно „Не ме оставяйте”. По-
къртителна картина. Този вик 
на невръстните дечица и в наше 
време се чува всяка година на 
мемориала „Илиева нива” край 
Ивайловград от камбанния звън 
на детския паметник, а пролети-
те майчини сълзи за тях се виж-
дат по стичащите се капки от за-
палените свещи в параклиса.

 Кървавият път на тракий-
ските мъченици приключва на 
4 октомври с преминаването на 

р. Арда при село Ятаджик. Но и 
тук, пред прага на майка Бълга-
рия, злощастният план на Тур-
ция не само да се разорят, но 
и да се унищожат тракийски-
те българи, намира своя после-
ден израз. Турците коварно ус-
тройват засада на движещата 
се колона и ненадейно връх-
литат върху народа с мечове 
и куршуми. Започнала нова, 
кървава касапница. Реката се 
задръстила от трупове на уби-
ти мъже и жени, на обезгла-
вени старци и деца. Водите на 
малката рекичка Гюрген дере 
потекли, както е разказвал баща 
ми – страдалец и очевидец на 
събитието, окървавени надолу 
към Арда. Останалите живи се 
юрнали, към Арда, в чиито тога-
ва, за нещастие, придошли буй-
ни води, потънали също немал-
ко жени и деца. Много от тръг-
налите от бреговете на Бяло 
море по пътя към Стара Бъл-
гария да търсят спасение, се 
оказват тук, в Ятаджик, в ко-
равата прегръдка на смъртта. 
Загиват повече от 2000 души. 

Маджарово завинаги остава 
в паметта на тракийци като 
една мъчителна болка, като 
един трагичен спомен за всич-
ки, които са оставили костите 
си на това свещено място като 
жертвеници за християнска 
вяра и българска народност. 
Ние вечно ще скърбим за тях, 
но и вечно ще бъдем изпълне-
ни с гордост, че сме имали та-
кива предци.

 Последните жестокости от 
трагичните събития през 1913 
г., са извършени над групата 
манастирски жени и деца, ко-
ято след Армаганската сеч, в 
края на септември, се отделя 
от основната колона и заблу-
дена, тръгва на запад, вместо 
на север, в посока Арда. дру-
жината от 37 жени и 5 деца, 
или всичко 42 души, видимо 
е била пленена от фанатици 
турци и помаци, и държана 
скрита по околните села по-
вече от три месеца. И до днес 
не е известно какво е правено 
с тези мъченици толкова дълго 
време. Намерени са едва в сре-

дата на февруари - избити, 
изклани и хвърлени в една 
непроходима урва, близо до 
село Аврен, Крумовградска 
община. Установено е, че са 
унищожени месец по-рано, 
т.е. в средата на януари. 

Трагедията в Аврен навя-
ва тъжни мисли. Майките да-

ват живот, а децата са бъде-
щето на човечеството. Никой 
няма право, под какъвто и да е 
предлог, да посяга на тях. Ние 
идваме на този свят и си оти-
ваме от него със святото слово 
„майко“. Няма религия, няма 
и създадени от тях богове, ко-
ито биха оправдали дивашко-

то престъпление, извършено 
над майките и невръстните 
деца от село Манастир, в ра-
йона на село Аврен, през 1913 
година. изглежда ние, хората, 
трябва да оставяме след себе 
си паметни знаци не само за 
величие, но и за позор и пре-
зрение.

1913 г. ТРАГЕДИЯТА 

Радостина Стоева

Победите на българ-
ския народ в Бал-
канската война през 
1912 г. и установя-

ването на Балканския съюз, 
разкриват добри перспективи 
за осъществяването на наци-
оналните интереси на Бълга-
рия - освобождаване на голя-
ма част от българското насе-
ление от чуждо иго и приоб-
щаването му към българската 
държава. На 29.06.1913 г., цар 
Фердинад започва война сре-
щу Сърбия и Гърция. в също-
то време границите с Румъния 
и Турция остават напълно от-
крити. На 13.07.1913 г. Румъ-
ния навлиза в Южна добру-
джа. в същия ден, турските 
войски нарушават границите 
по линията Енос-Мидия и на-
влизат в Южна България. Така 
България се оказва във вой-
на със своите четири съседки 
- Сърбия, Гърция, Румъния и 
Турция. в тази 45-дневна вой-
на, загиват 33 000, а над 50 000 
души са ранени. Според пос-
ледвалия Букурещки мирен 
договор, България губи Южна 
добруджа, вардарска Македо-
ния, Битолско, Одринско, Се-
рейско, демирхисарско и др. 
Турция отказва да освободи 
източна Тракия и засилва вар-
варизма там. Фердинанд е при-
нуден да лавира - изтегля бъл-
гарските войски от турската гра-
ница и оставя в безпомощност 
незащитеното българско населе-

ние в Тракия. Изложено на про-
извола на съдбата и на турския 
шовинизъм, то е подложено на 
невиждан геноцид - масови 
кланета, грабежи, опожарява-
не на селата. Целта на турско-
то правителство е била да про-
чисти Тракия от българско на-
селение, за да няма повод Бълга-
рия да протестира за тези земи. 
Така се развихря кървавата 
касапница в Тракия, обхва-
нала димотишко, Софлийско, 
Ференско, ивайловградско, 
дедеагачко, Свиленградско, 
Гюмурджинско, Ксантийско, 
Лозенградско, визенско, Ми-

дийско, Бунар-Хисарско, Мал-
ко-Търновско, василиновско, 
Одринско и много други. Исто-
рията и паметта ни няма да за-
бравят геройската съпротива и 
борбата с безчестието в селата 
Кадъкьой, Пишмен, Теслим, 
Булгаркьой, Покрован, Хухла, 
Юбрюкерен, Арнауткьой, Ка-
ярджик, Башклисе, Малък и 
Голям дервент, доган Хисар, 
Съчанли и др.

димитър Маджаров и Руси 
Славов организират чети и по-
емат закрилата на население-
то. В района на с. Ятаджик (днес 
гр.Маджарово) проточилата се 

няколко километра бежанска ко-
лона е нападната в засада от ба-
шибозук и редовна турска армия. 
Въпреки охраната, са избити над 
2000 бежанци. Цяла седмица в 
река Арда и в Малката река са те-
кли кървави води и човешки 
трупове. Четниците събирали ра-
нените и изплашени бежанци и ги 
превеждали на българския бряг. 
Над 20 000 са спасените от чети-
те на димитър Маджаров и Руси 
Славов. Тежката съдба и нуждата 
ги е разпръснала из цяла Бълга-
рия. Изгубили са и род и роднини, 
но не са забравили и никога няма 
да забравят кървавата трагедия 

в Тракия и Маджарово от 1913 
г., предавана им от бащи, деди и 
прадеди.

През 1928 г. по инициати-
ва на младежко културно-бла-
готворително дружество “Тра-
кия”, в чест на загиналите бъл-
гари-тракийци през 1913 г., се 
организира за първи път събор 
край с. Ятаджик - днес гр .Ма-
джарово. През същата 1928 г. учи-
телят Димитър Делибозов от град 
Казанлък, който учителства в Ята-
джик, организира събиране на чо-
вешки кости със своите ученици, с 
цел направата на общ гроб на за-
гиналите. По спомени на очеви-
дци, този гроб е бил направен на 
15-20 м югоизточно от сегашния 
паметник. В началото на 1948 г., 
тракийските организации в райо-
на вземат решение за построяване 
на паметник. Строителството про-
дължава около 2 месеца. В изграж-
дането се включва цялото населе-
ние на Ятаджик.

Откриването на паметника 
става на събора през последната 
неделя на септември 1948 г. в при-
съствието на легендарния войво-
да Димитър Маджаров.

От тогава до днес, всяка годи-
на, в началото на есента, Съюзът 
на тракийските дружества, Реги-
оналният съвет на тракийските 
дружества – Хасково и община 
Маджарово, организират Нацио-
нално тракийско поклонение “Ден 
на тракийската памет”, на кое-
то хиляди признателни потомци 
на бежанци от Беломорска Тра-
кия отдават почит пред невините 
жертви.

МАДЖАРОвО ПАЗИ СвОЯТА ИСТОРИЧеСКА ПАМеТ

НА ТРАКИЯ

д-р Елена Алекова

Свиленград, 29.10.1924 г. Тракийски бежанци настанени в обществено заведение

Воеводата Димитър Маджаров пред останките на двама свои 
другари по оръжие, убити в битката за Фере

Силвия Чолева
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Чжоу Енлай и другите китай-
ски ръководни дейци с умо-
помрачаващата отрицател-
на оценка на Хрушчов за Ста-
лин, изнесена на ХХ конгрес 
на КПСС. Не само това: докато 
Хрушчов се изхвърляше с фан-
фаронски изявления, че след 20 
години съветските хора ще жи-
веят при комунизма, китай-
ските ръководители – тъкмо 
обратното, предупреждаваха 
срещу нереалистични очак-
вания, заявяваха, че едва са 
стъпили по пътя на социал-
ната трансформация, и че за 
социализъм в Китай ще може 
да се говори най-малкото след 
100 години.   

Отношенията между ръ-
ководствата на СССР и КНР 
обаче продължиха да се вло-
шават. Бяхме студенти в уни-
верситета, когато в Китай обя-
виха курс към „Културна рево-
люция“. Това бе нова загадка за 
нас. Не можехме да разберем 
смисъла зад този „подем“ сре-
щу по-възрастното поколение 
дейци. всеки, който задаваше 
дори въпрос, можеше да бъде 
дамгосан с прозвището „мао-
ист“ с неизвестни последици 
за бъдещето му. Впуснахме се 
да дирим обяснение в китайска-
та история и култура. 

За наше щастие, в среда-
та на 60-те години, се появиха 
няколко труда, автор на които 
беше Ленин Димитров – първи-
ят български китаист, препода-
вател във Философско-истори-
ческия факултет на Софийския 
университет. В някои от лекци-
ите си той говореше за произхо-
да на прабългарите, за загадъч-
ните знаци „тенгри“ и за връз-
ките между древната китайска 

и старата българска култура. 
Рискувайки кариерата си, Ле-
нин Димитров успява да изда-
де фундаменталния труд „Ис-
тория на древнокитайската 
култура“, поредица от брошу-
ри „Философията на Лао-Дзъ“, 
„Философията на Мо-Ди“ и ре-
дица други. Отделни ръковод-
ни блюстители на „правилната“ 
мисъл обаче, възприемат тези 
съчинения за „твърде опасни“ 
и през 1971 г. димитров е пре-
назначен в институт към БАН, 
за да няма пряк досег със сту-
денти.   

Вместо яснота по вълнува-
щите ни въпроси, щудиране-
то на трудовете на Ленин Ди-
митров ни изправи пред нови 
загадки. въпреки над чети-
ри- хилядолетните институ-
ционални и културни натруп-
вания, въпреки неоценимото 
богатство на философски и 
управленски идеи, наследени 
от векове, какъв е смисълът 
на безсмислието на Големия 
скок и на Културната револю-
ция? Защото – това поне бяхме 
разбрали – в Китай нищо не се 
върши без мисъл!

 
Слаба светлина върху тази за-

гадка ми разкри години по-къс-
но – вече като научен сътрудник 
в институт – специален сбор-
ник, поръчан от Конгреса на 
САЩ: „Китайската народна ре-
публика: икономическа оценка. 
Компендиум от доклади, пред-
назначен за Съвместната ико-
номическа комисия към Конгре-
са на САЩ“, вашингтон, 1972 
г.  Автори в сборника са ав-
торитетни американски уче-
ни – специалисти по пробле-
мите на Китай, които трябваше 

да отговорят на няколко страте-
гически въпроса; два от които 
бяха:

- Колко дълго още ще про-
дължи китайско-съветския 
конфликт;

- Кога Китай ще може са-
модостатъчно да се изхранва; 
и др.

Прогнозите на експертите се 
оказаха реалистични. Трябва да 

признаем, че по това време аме-
риканската външна политика 
в значителна степен се опира-
ше на научните изследвания, в 
резултат на което постигаше и 
успехи. Посещението на аме-
риканския президент Ричърд 
Никсън в Пекин през 1972 г. и 
установяване на диалог между 
двете страни, въпреки отсъст-
вието на конвенционални ди-
пломатически отношения; как-
то и посещението на държавния 
секретар Хенри Кисинджър в 
китайската столица година 
по-късно, са симптоматични в 
това отношение. Американската 
администрация разбира, че раз-
витието на света прави наложи-
телно окончателното признава-

не на оформилите се историче-
ски и политически реалности в 
Източна Азия; установяване на 
официални дипломатически от-
ношения с КНР; сключване на 
споразумение за военно изтег-
ляне на САЩ от Виетнам, и т.н.

 Четири десетилетия по-
късно, под мъдрото ръковод-
ството на бащата на китайски-
те реформи дън Сяопин, Ки-

тай се превърна във водеща 
сила на планетата. Стопан-
ският ръст, довел до подобря-
ване живота на близо една чет-
върт от населението на земята, 
вероятно е най-забележител-

ното икономическо постиже-
ние в историята на човечест-
вото. Никога преди това светът 
не е виждал толкова устойчив 
растеж; никога преди не е има-
ло такова намаляване на бед-
ността. Призивът на ККП „ма-
сова предприемчивост, масови 
иновации” става все по-популя-
рен, насърчава инициативата 
на младите китайци; те полу-
чават пълноценна политическа 
и финансова подържка, за да 
осъществяват своите идеи и 
нововъведения в технологии-
те, без бюрократични спънки. 
именно дън създаде условия 
днес китайският социализъм 
да се сочи като пример в це-
лия свят. 

Вярно, в китайската иконо-
мика все още има трудности, но 
и надежди, и надеждите са по-
вече от трудностите. Постигна-
тото означава ли обаче, че со-
циализмът и капитализмът в 
Китай са намерили формула 
за хармонично строителство, 
нещо като китайско издание 
на отричаната някога конвер-
генция? Социализмът с китай-
ска специфика социализъм ли 
е? Може ли да бъде социалис-
тическа държава, в която не са 
излекувани такива язви, какви-
то са крещящото социално не-
равенство и корупцията, из-
буяла до най-високите етажи 
на властта?

СВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕСВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕ

д-р Радко Ханджиев

Е
два ли има дете, кое-
то да не обича приказ-
ки – за добри или лоши 
принцове, или принце-

си, царе или господари, дра-
кони или великани... Моите 
любими приказки бяха за пъ-
тешествия и далечни страни. 
Когато се научих да чета за-
почнаха и пътешествията ми 
по картата на света. В домаш-
ната ни библиотека имахме ен-
циклопедии и атласи, а и всич-
ки школски учебници по гео-
графия тогава задължително 
съдържаха цветни географски 
карти. Така, от картите науча-
вах за моретата и океаните, за 
реките и равнините, за плани-
ните и полезните изкопаеми, а 
от енциклопедиите – за исто-
рията и културата на народи-
те, населяващи тези земи. 

Една от книгите, най-сил-
но разпалила въображени-
ето ми, бе за пътешествията 
на Марко Поло и неговия поч-
ти 20-годишен престой в дво-
ра на Кубилай хан; за прино-
са на китайците в прогреса 
на човечеството, откривай-
ки технологии за изработ-
ване на коприна, порцелан, 
хартия, барут, за книгопеча-
тането, компаса, банкнотите 
и много други – векове преди 
„цивилизованите“ европей-

ци. Но трябва да призная: въ-
преки стотиците прочетени 
страници, и днес китайската 
култура и начин на мислене, 
за мен си остават загадка.

Първите ми спомени, 
свързани с Китай, датират от 
октомври 1949 г., когато под 
ръководството на Мао Цзе-
дун страната е обявена за на-
родна република и поема по 
пътя на социализма. Успеш-
ното създаване – месец пре-
ди това, – на съветска атомна 
бомба, внесоха известно успо-

коение във все още разтрево-
женото от страсти българско 
общество. Ние – 5-6-годишни 
момчурляци, чувахме какво си 
говорят възрастните, поняко-
га открито, понякога – под сур-
динка: смятаха, че е разчупен 
най-сетне ядреният монопол 
на американския империа-
лизъм, а следователно и за-

плахата от атомна война; а 
победите на Китайската чер-
вена армия – както все още я 
наричаха, в най-многолюдната 
държава на света, ще помог-
нат в най-скоро време за ут-
върждаване и в други страни 
лелеяната от векове мечта на 
човечеството за справедли-
вост, равенство, свобода... 

Но... скоро след това избух-
на войната в Корея – първи-
ят мащабен горещ конфликт 
след края на Втората светов-
на война, прераснал и в пър-

вото мащабно изтребване 
на мирни жители с бактери-
ологично оръжие. България 
трябваше да приюти десет-
ки корейски деца-сираци. и 
днес, възрастното поколение 
в Банкя си спомня за „Корей-
ското общежитие“ в центъ-
ра на селището, където бяха 
подслонени и се обучаваха 

корейски деца. На помощ на 
братския корейски народ се 
притекоха десетки хиляди ки-
тайски доброволци, с чиято 
помощ империалистическите 
нашественици бяха отбити. 

в средата на 50-те годи-
ни на ХХ век ръководството 
на Китайската народна ре-
публика предприе полити-
ката на „Големия скок“. Бъл-
гарска парламентарна де-
легация, в продължение на 
месец, кръстосва надлъж и 
нашир огромната китайска 

страна, посещава строител-
ни обекти, заводи, народни 
комуни, университети, сре-
ща се с обикновени работни-
ци и селяни, както и с ръко-
водството на държавата, за-
познава се с китайския опит. 
От официалните информации 
за видяното, се чудехме как е 
бил постигнат небивалият 

трудов подем на многомили-
онните маси да възродят стра-
ната си? 

Наскоро след това възраст-
ните, повече или по-малко от-
крито,  започнаха да си шушу-
кат, че между китайското ръ-
ководство и новото съветско 
ръководство, начело с Никита 
Хрушчов, са възникнали про-
тиворечия. Бяхме вече гимна-
зисти, когато съобщиха, че тези 
разногласия довели до разрив 
между СССР и Китайската на-
родна република.  Повечето от 
нас – с дързостта на младостта 
– не приемахме позицията на 
Хрушчов, дори открито демон-
стрирахме отрицателното си от-
ношение съм съветския лидер. 
Нарекохме го „Хрути“. Смята-
хме за предателство спрямо ве-
ликата социална идея разрива 
между двата колоса на социали-
зма в света. Когато през проле-
тта на 1962 г. Хрушчов прис-
тигна на официално посеще-
ние в София и цялото учили-
ще бе изведено на Орлов мост 
за овации, един от нас – Цоню, 
син на убит от фашистите пар-
тизански ятак от с. Антон, се по-
качи на един от стълбовете и 
при преминаването на кортежа 
гръмогласно извика: „Сталин, 
Сталин...“ 

Историята потвърди въ-
трешната убеденост на чистия 
младежки порив. След две го-
дини Хрушчов бе свален от 
власт. Китайските ръководи-
тели се оказаха по-прозорли-
ви и реалисти.  По-късно ста-
на известно, че една от причи-
ните за разрива, е решително-
то несъгласие на Мао Цзедун, 

Откровения по повод 70-годишнината на Китайската народна република

КИТАй - вОДеЩАТА СИлА НА ПлАНеТАТА

ввС на САЩ са подготви-
ли план на неутрализиране на 
противовъздушната отбрана 
на Калининградка област. Рабо-
тата е там, че руските зенитни, 
противокорабни и наземни ра-
кети, базирани в района на Ка-
лининград, могат да застрашат 
по-голямата част от територии-
те на страните от НАТО. Такова 
изявление отправи на страни-
ците на Breaking Defense команд-
ващия на ВВС на САЩ в Европа 
генерал джефри Харигън.

„Ако ни се наложи да се заемем 
с това, например да унищожим 
интегрираната система на ПВО, 
нека няма никакви съмнения, ние 
имаме план как да го направим - 
каза американският генерал. - Ние 
водим подготовка затова, посто-
янно обмисляме тези планове и... 
ще бъдем готови за реализиране-

то им, ако някога се наложи да го 
направим.“

Харигън не разкри подроб-
ности за плана. Според Breaking 
Defense, в този случай ще се осъ-
ществява всестранно настъпле-
ние, включващо в себе си на-
падение по въздух, земя, море, 
от космоса, а също така атаки в 
киберпространството и радио-
електронна борба.

Можем да отбележим, че на-
личието на подобни планове 
не е учудващо - такива ги разра-
ботват военните на всяка страна. 
Още повече, би било странно, ако 
НАТО нямаше подобни планове 
за агресия срещу Калининград. 
Обаче публичното им заявява-
не, при това толкова подробно 
- това наистина е изключител-
но събитие.

А МВнР на Русия квалифици-

ра изказването на Харигън като 
безотговорни заплахи и глупост. 
„Умните и далновидни хора, кои-
то наистина изразяват интере-
сите на хората, които ги назна-
чават или избират, никога няма 
да правят подобни изявления, раз-
бирайки, че по този начин нана-
сят репутационни щети на стра-
ната, която представляват“ - за-
яви Мария Захарова, официален 
представител на МВнР.

Западните политици и висо-
копоставени военни, постоянно 
говорят за „руската заплаха“, ко-
ято уж идвала от Калининградска 
област. Освен това, експертите от 
американския изследователски 
център RAND, още през 2016 г., 
препоръчаха на Пентагона да 
оцени възможностите на НАТО 
относно потискането и неутрали-
зирането на въоръжението, нами-
ращо се в този регион.

Обаче в реалността, всич-

ко е точно обратно. Вече вест-
ник „Взгляд“ писа, че страните 
от Прибалтика и техните колеги 
от НАТО, хронично не забеляз-
ват това съкращаване на ру-
ските войски в Калининград, 
което се случи през последните 
десетилетия. Затова нашите во-
енни подразделения в този ра-
йон са незначителни и не могат 
даже на теория да представля-
ват заплаха за най-големия во-
енно-политически блок в света. 
При това, заради деструктивните 
действия на НАТО, Русия е при-
нудена да защитава своя западен 
форпост с помощта на ракетни-
те комплекси „Искандер“, за което 
още през 2016 година говореше 
главата на МВнР Сергей Лавров. 
А през март 2019 година проти-
вовъздушната отбрана на Кали-
нинградска област бе подсиле-
на с полк, въоръжен със зенит-
ната ракетна система за далеч-

но действие С-400 „Триумф“.
в отговор на изявлението на 

представителя на НАТО, от Ми-
нистерството на отбраната на 
Русия подчертаха, че Калинин-
градска област е надеждно за-
щитена от всякакви агресивни 
„планове“, „разработвани в Евро-
па от заблудени американски ге-
нерали“. „Възможността на сис-
темата на ПВО в Калининград-
ска област за откриване, съпро-
вождане и, ако е необходимо, за 
гарантирана неутрализация на 
всякакви въздушни цели в зоната 
на отговорност са добре извест-
ни на всички натовски пилоти, 
които доближават въздушните 
граници на Руската Федерация в 
Балтика“ - увериха от военното 
ведомство.

Но наистина ли на Русия ще ѝ 
стигнат възможностите надежд-
но да затвори небето над Кали-
нинград в случай на въздушна 

атака на предполагаемия против-
ник? Според мнението на бив-
шия заместник- главнокоманд-
ващ на ввС на Русия по въпро-
сите на Обединената система на 
ПвО на държавите от ОНд, ге-
нерал-лейтенант Айтеч Бижев, 
плановете на Харигън не могат 
да бъдат осъществени.

„Ако говорим за оборудване-
то на силите на ПВО на Кали-
нинградския район, следва да от-
бележим, че той е „прикрит“ от 
усилената противовъздушна от-
брана на Балтийския флот. Ос-
вен това, на сушата го защита-
ва цяла противовъздушна диви-
зия - каза Бижев за „Взгляд“ - Това 
е и граничен район, а в такива ра-
йони винаги е било разгръщано 
най-съвременното въоръжение и 
се отделя специално внимание на 
подготовката на личния състав. 
САЩ не са в състояние да проти-
вопоставят каквото и да било на 

ПВО на Калининград“.
Обаче, струва си да припом-

ним, че съгласно положенията на 
съвременната военна наука, про-
тивовъздушната отбрана с вся-
каква плътност в края на краища-
та бива унищожена от атакува-
щия - всичко зависи от отделения 
за това наряд и средства. Освен 
това, въпреки мощта на ПВО край 
Калининград, тя има и своите сла-
бости. В частност, липсват вто-
рият и третият ешелон на ПВО, 
(както е направено в централни-
те райони на страната), няма уве-
реност, че в случай на реален 
конфликт, унищожените ком-
плекси ще бъдат обновявани и 
ремонтирани, а изразходвани-
те боеприпаси - попълвани.

Въпреки това, специалистите 
са уверени, че в крайна сметка сис-
темата на ПВО на Калилинградска 
област ще издържи първото ма-
щабно въздушно нападение.

Според отворени данни, раз-
положените там комплекси 
С-300 и С-400 могат да направят 
залп със стотици зенитни ра-
кети едновременно. А след това 
в действие трябва да влязат и су-
хопътните средства за пораже-
ние, такива като „Искандер“. Тях-
ната задача ще бъде да унищо-
жат средствата за поражение 
на противника, заплашващи 
Калининград - ракетните уста-
новки, летищата, щабовете, скла-
довете с оръжие и други подобни 
обекти.

военният експерт Алексан-
дър Голц обяснява, защо в Пен-
тагона и НАТО са обезпокоени 
от плътната концентрация на 
руските средства за ПвО в Ка-
лининградска област. „В случай 
на военен конфликт, тази мощна 
система за ПВО може да попре-
чи на прехвърлянето по въздушен 
път на натовски резерви в При-

балтика. Първото и главно сред-
ство за унищожаването на ру-
ската ПВО в Калининград са кри-
латите ракети с морско базира-
не. В случай на военен конфликт 
Щатите буквално ще наводнят 
Балтийско море с надводни кора-
би и подводници, носещи крилати 
ракети на борда си, за да стова-
рят цялата си мощ върху Кали-
нинградския регион“ - каза Голц 
пред вестник „Взгляд“.

Според него, другите средства 
за потискане на средствата на 
ПВО в Калининградска област са 
по-малко реалистични.

„На теория, откъм съседни-
те територии регионът се „прос-
трелва“ дори от стволова арти-
лерия, но опитите да се унищожи 
по този начин ПВО са рисковани, 

защото противниковите арти-
лерийски системи ще бъдат уни-
щожени на позициите им от на-
шето оръжие“ - добави експер-
тът.

На свой ред Русия, смята 
Голц, ще отговори на предпола-
гаемата атака на НАТО основно 
с комплексите на бреговата ох-
рана „Бал“ и „Бастион“. „В допъл-
нение, разгърнатите н Калинин-
градска област оперативно-так-
тическите ракетни комплекси 
„Искандер-М“ ще се използват за 
унищожаването на командните 
пунктове и обектите на НАТО 
на сушата“ - счита аналитикът, 
съгласявайки се с мнението, че 
Русия може да отбие първата 
вълна на атаката срещу Кали-
нинград.

ЗАЩО НАТО ЗАПлАшвА ДА НАПАДНе КАлИНИНгРАД?

Г
оворейки за сценариите на по-нататъшното развитие на 
събитията, експертът изрази надежда, че разсъжде-
нията на американските военни за военен конфликт 
с Русия няма да им стане навик. „Много се надявам, че 

обсъждаме немислимото. Защото един конфликт между САЩ и 
Русия ще унищожи живота на планетата Земя, а не само ПВО 
на Калининградска област“ - завърши Голц.

К
итайските дейци, под ръководството на председателя 
Си дзинпин, постъпват мъдро, системно предупреж-
давайки, че Китай е в началото на социалистическо-
то си изграждане; че пълното построяване на социа-

листическо общество ще изисква усилията на още много по-
коления. Но гаранция ли е обстоятелство, че също както социа-
лизмът, капитализмът в Китай има своя „специфика”, доколкото 
е „с юзди”, които се държат от партията и държавата; и не е оста-
вен на „невидимата ръка на пазара”?

 Очевидно, китайските реалности днес продължават да 
предизвикват въпроси. Китайската политическа практика и 
начин на мислене продължават да си остават загадка...

Един от руските региони стана обект на агресивни пла-
нове от страна на НАТО - в Алианса признаха, че разра-
ботват планове за удар по Калининградска област. Защо 
американските генерали разглеждат Калининград като 

военна цел и какво е състоянието на разположената в региона 
военна групировка?

https://breakingdefense.com/2019/09/target-kaliningrad-eucom-puts-putin-on-notice/
https://vz.ru/news/2017/4/17/866695.html
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В литературното ни всеки-
дневие и във в. „Литературен 
фронт” дойде от Московския 
литературен институт. Подаде 
му ръка Христо Радевски, после 
се разделиха хладно. Джагаров се 
гордееше, че е от Сливен, града на 
„стоте войводи” и на работни-
ческите стачки от 30-те години, 
с благоговение се отнасяше към 
Сливенския балкан, настоява-
ше, че там е хвърлен пъпа му и там 
майка му го е закърмила с народ-

ните песни, които пееше в унес 
през среднощните часове.

в отношението му към на-
ционалните ценности се съ-
държаше носталгия подир ми-
налото. Копнееше по легендар-
ните образи от възрожденска-
та ни епоха, по романтичното 
им обаяние. Той беше горещ за-
щитник на класическия стих, 
противопоставяше се директно 
на авангардизма в съвременното 
изкуство, отнасяше се скептич-
но към „белия стих”. Обвинявал 
ме е неведнъж, че „залитам” по-
дир естетиката на модернизма, 
и че като главен драматург на 
Народния театър ерозирам дос-
толепни традиции заради „съм-
нителни изделия на художестве-
ността”. На събрание на актьор-
ите в Народния театър нашият 
другар Стефан Гецов изказа по-
шокиращо мисълта на Джагаров: 
„Чавдаре, ти искаш да замениш 
виенска мебел с талашит!” 

Ще посоча незаменимите 
приноси на Георги джагаров в 
нашата литература не по реда на 
тяхната значимост, а по-скоро по 
пътя на субективното досещане.

Георги Джагаров, още в де-
бютната си стихосбирка „Моите 
песни“ - 1954 г., извърши реши-
телна реформа в т.нар. антифа-
шистка поезия. Той отхвърли до-
тогавашната практика да се пише 
с гръмки слова за българската съ-
протива, да се нижат редове, под-
готвени не за възприемане от кон-

кретен читател, а за произнасяне 
на масови митинги. Първи след 9 
септември 1944 г. разкри поети-
ческите измерения на антифа-
шизма толкова изповедно и съ-
кровено, с такава откровеност, 
които представляваха „новина” 
в литературния живот. Несъм-
нено, като степен на професиона-
лизъм и завършеност на форма-
та, тези стихове се нареждат до 
класическите примери в евро-
пейската антифашистка пое-
зия. 

Тук бих отбелязал способа, 

по който авторът преломи сво-
ята биография на политзатво-
рник в крупните проблеми на 
човешкия морал и психоло-
гия, на огромната трагедия, ко-
ято изтърпя човечеството през 
втората световна война. Джага-
ров „субективизира” жанра анти-
фашистка поезия, освободи го от 
клишираната риторика и повта-
рящите се рефрени, които доми-
нираха след 1944 г. Въпреки че в 
част от стихотворенията запази 
привързаността си към пуб-
лицистичния изказ, поняко-
га твърде многословен (поради 
емоционалната му свръхнапрег-
натост). 

Открои се изкуството на 
джагаров да редува в стихотво-
ренията си земни, промислени 
картини с бурни, сякаш неовла-
дени пориви на чувството. Ня-
маше как да не въздействат вър-
ху читателската аудитория събра-
ността в ангажираното изобра-
жение; бягството на джагаров 
от битовите излишества и емо-
ционалните украси; успешно-
то съчетаване на документали-
зъм с интензивното навлизане 
в сгъстените значения на иде-
ята и сюжета. Ярки примери за 
нов етап в българската поезия - 
след развенчаване на култа към 
личността през 50-те години - 
са най-вече онези джагарови 
творби, които разтърсват съз-
нанието ни със синтеза и удар-
ността на изказа, с новия по-

глед към човешката драма, към 
изворните начала на човешко-
то себеотрицание. Бих посочил 
„Пред разпита”, „След разпита”, 
„Ако умра тук” и др. Позволявам 
си да цитирам миниатюрата „Пос-
вещение”, сравнима с предсмърт-
ната творба на Вапцаров „Борба-
та е безмилостно жестока…”: 

Другарят ми завинаги мъл-
чи 

на мокрия цимент с ръце 
прострени. 

Той предпочел да падне по 
очи, 

отколкото да падне на ко-
лене. 

Продължава в  
следващия брой 

МЪлНИЯТА, КОЯТО ОЗАРИ 
БЪлгАРСКАТА ПОеЗИЯ 

Продължение от брой 39

Д
ва "западни" примера, 
един от по-далечно ми-
нало и друг отпреди ня-
колко месеца.

Преди около 40 години, 
във връзка с празнуването на 
9 май в СССР, „Гласът на Аме-
рика“ решава да потърси ин-
дикации за съществуване на 
дисидентки групи по време-
то на Сталин. Може да сте слу-
шали военната песен "Дорож-
ка фронтовая (Песенка фрон-
тового шофера)" в изпълнение 
на Марк Бернес. В припева е 
намерена индикацията, за ко-
ято става дума:

Эх, путь-дорожка фронто-
вая!

Не страшна нам бомбежка 
любая,

А помирать нам рановато 
- 

Есть у нас еще дома дела. 
"Какие дела?" ще попитате. 

Много просто, според „Гла-
сът на Америка“, не е време да 
се умира на фронта след като 
ни чака такава важна работа 
след войната като организи-
ране на опозиционна група 
за сваляне на комунистиче-
ския режим на Сталин!...

Пример номер две от 29 
май 2019: Русофобска моле-
кулна фантастика. 

Официално лице от най-
висок ранг на департамента 
по енергетика на САЩ, рек-
ламира втечнения амери-
кански газ като "газ на свобо-
дата", тъй като носи "молеку-
лите на Американската сво-
бода", готови за експорт по 
целия свят.

Тези два примера показват 
не само интелектуалните ни-
зини на практическата ру-
софобска пропаганда, но и 
са доказателство, че за про-
фесия русофоб се открива 
най-светло бъдеще с добре 
платена работа за интелек-
ти от всякакъв калибър. Ко-
ето никак не е маловажно при 
нивото на днешното образова-
ние у нас, например. Даже ако 
сте неграмотен има решение 
на проблема - влизате в уни-
верситета, където се предлагат 
необходимите ограмотителни 
курсове. вот такие дела!

Тук е мястото да се напра-
ви разлика между русофоб-
ски чувства у граждани от 
други страни и провеждане 
на открита русофобска по-
литика на държавно и ин-
тернационално ниво, което 
днес е и главното направление 
на западната информационна 
война срещу Русия. Най-чиста 
проба официална русофобска 
политика например се демонс-
трира от абсолютно хармо-
ничното хорово изпълнение 

на официалните медии на 
великобритания и на САЩ, 
ненарушавано от каквито и да 
са алтернативни мнения. На-
пример, ако частно лице на-
прави статистически прием-
ливо допитване за личните 
чувства на случйно избрани 
английски или американски 
граждани към Русия, нито 
една от споменатите офици-
ални медии не би публику-
вала резултатите поради не-
минуеми отклонения от ус-
тановката, че реалността е 
практически 100% русофб-
ска, включая лични чувства. 

Претенциите и надежди-
те на рафинираната офици-
ална русофобска политика 
на медиите са следните: 

(1) Предоставяне на неос-
порими факти за прегреше-
нията на Русия срещу цяло-
то прогресивно човечество; 

(2) Предлагане на съпътс-
тващи професионални ко-
ментари отразяващи най-ко-
ректно и личното отноше-
ние на обикновения гражда-
нин, който редовно, преди да 
си легне, поглежда под кревата 
дали няма скрити руснаци; 

(3) Очакването че всеки 
руснак, периодично, да ка-
жем след третия стакан вод-
ка, най-горчиво би заявя-
вал "Нас никой не ни обича!", 
т.е., посята е морална пани-
ка у коварния руския враг на 
"молекулно" ниво и, следова-
телно, свалянето на Путин е 
само въпрос на време. 

Ето някои 
главни направления на 
информационна война, 

които биха намерили цен-
трално място във всеки ру-
софобски наръчник като не е 
лошо да се има предвид след-
ната специфика: има разлика 
между манипулация и анализ, 
а има и манипулация маскира-
на като анализ.

Когато се говори за съветс-
ката социалистическо-кому-
нистическа система веднага 
се отбелязват главните и пре-
грешения, репресиите с ми-
лиони загинали в лагерите, и 
се говори само за тях, без да се 
споменава и дума за главни-

те и социални характеристи-
ки като алтернативни и даже 
противоположни на тези на 
капиталистическата систе-
ма.

По аналогия, ако се говори 
за християнството ,трябва да 
се фокусираме само и единс-
твено на инквизицията и 
дума да не обелваме за дру-
ги негови характеристики и 
практики, които го правят и 
днес световна религия. 

А ето и десетте "божи" за-
поведи за русофоба форму-
лирани от най-висок амвон, 
от Keir Giles, старши консул-
тант при Chatham House, бри-
тански тинктанк получаващ 
финансиране от Foreign Com-
monwealth Office (FCO), бри-
танското Министерство на 

отбраната, британската ар-
мия, от американското по-
солство и от производите-
ли на оръжие, чийто списък е 
много впечатлителен. 

1. Ако западният човек не 
може да види смисъл в дейст-
вията на Русия - това не оз-
начава, че те нямат смисъл 
за руснаците - те имат други 
разбирания за история, гео-
графия, социална политика 
и междудържавни отноше-
ния.

2. Убедеността, с която се 
представя дадена руска глед-
на точка не означава, че тя е 
правилна и не може да има 
извинение за действия, ко-
ито Западът намира за от-
блъксващи. 

3. Руското поведение е 
до такава степен генетич-
но мистериозно и безмисле-
но, че е абсолютно необходи-
мо да се очакват парадокси 
и противоречия, а не ясни и 
рационални обяснения, ка-
квито имат смисъл за нор-
мални неруски хора.

4. Русия използва запла-
хи и неискрено възмущение, 
за да получи изгодна пози-
ция при преговори.

(Има се предвид, че запад-

ните политици никога не из-
ползват заплахи например да 
заличат от лицето на земята 
други държави, не ги нападат, 
не организират военни пре-
врати и не прилагат икономи-
чески санкции.)

5. Руските вярвания и им-
перативи са винаги проблем, 
независимо кой е президент 
на Русия.

6. Русия е поначало ужас-
на страна, но винаги може да 
се очаква да стане и по-лошо 
като политическата промяна 
не е задължително да води до 
подобрение.

7. Русия е фундаментал-
но безчестна и не трябва да се 
очаква, че ще чувства срам от 
това, че е една назадничава и 
варварска страна, която не се 

интересува от т.нар. репутация. 
Обяснимо, тъй като ценности и 
стандарти са създадени някъде 
другаде. 

8. Русия няма добра страна 
т.е. - безмислено е да се надя-
ваме на такава. Тя счита ком-
промиса и сътрудничеството 
като нещо неестествено и дъл-
боко подозрително, освен ако 
не са свързани с видима и мо-
ментална печалба за държавата 
или нейните лидери.

9. Обща позиция с Русия 
не може да бъде намерена, за-
щото всичко руско е напълно 
несъвместимо със западните 
критерии и подходи.

10. всяко намаляване на 
напрежението между Русия и 
Запада е еквивалентно на пре-
дателство. Русия не търси мир-
ни отношения с останалия свят. 
Няма избор между война или 
мир с Русия - война и враждеб-
ност са единствените състоя-
ния в нейната история, а лъжа 
и измама са основите на живо-
та там. 

 Фениксът Русия
духът на горните "божи" 

заповеди си остава непроме-
нен и в международен мащаб. 
Днес се вижда и с просто око, че 

Европейският съюз е в криза 
поради центробежни вътреш-
ни сили с тревожно засилване 
на влиянието на националис-
ти (наречани „неонацисти“) и 
т.нар. популисти. Формално, 
политици или партии, са дам-
госвани като популисти или 
популистки, ако искат да се ха-
ресат на народа с действията си 
и главно с речите си за проме-
ни в посока на неговите же-
лания и виждания. Най-кури-
озното е, че по принцип тако-
ва дамгосване не може да има 
място в една демократична 
държава, чийто двигател на по-
литическо развитие се предпо-
лага да е самият демос, с идеи-
те си и с действията си. Скри-
тото кредо на обвинителите на 
популизма е, че народът не е в 
състояние сам да формулира 
проблемите си и особено на-
чините за тяхното практичес-
ко решение, нещо което съвсем 
не може да се каже открито при 
претенции за демократичност. 
Ето защо се използва най-еле-
ментарен идеологически при-
йом - само намеци с възмуте-
но-презрителен тон и лепене 
на скандални епитети, при ко-
ето се изключва напълно не-
обходимостта да се привеж-
дат факти и доказателства тъй 
като "всичко и без това е съвсем 
очевидно за всички". 

Най-потентният ход сре-
щу увеличаващите се центро-
бежни сили в ЕС е по същес-
тво тривиален, и е по стара и 
изпитана рецепта: призив за 
обединение, поради наличи-
ето на коварен и могъщ вън-
шен враг в лицето на Русия, 
срещу който защитата на вся-
ка страна поединично е чис-
та проба самоубийство. Резул-
татът обаче, за съжаление, и как-
то практиката показва, че много 
силно зависи от факта дали 
врагът е реален или измислен. 

Все пак трябва да се отбеле-
жи, че по принцип, Западът на-
истина има известно основа-
ние да възприема Русия като 
заплаха. От негова гледна точка 
и за негова най-голяма изнена-
да, разпадането на СССР, пов-
лякло рухването на съветската 
икономика и тотално демора-
лизиране на армията, съвсем 
не може да се свърже логично 
с възраждането на Русия през 
последното десетилетие като 
нова световна сила, особе-
но военна. Феномен, абсолют-
но необясним и по-тази причи-
на плашещ, особено като се има 
предвид доказаната липса в Ру-
сия на т.нар. западни ценнос-
ти, по канона - задължителни 
дори и за минимален прогрес. 
Западът не бе, и все още не е, в 
състояние напълно да приеме, 
че Русия може да се вдигне на 
крака след нокаута от 90-те го-

дини, очаквайки пълно само-
признание, че е победена плюс 
всички полагащи й се екстри 
на това незавидно състояние. 
Трябва да се отбележи, че това 
не е единичен случай на неве-
роятно бързо възстановяване 
след тотална разруха, а трети 
поред през последните 100-
ина години. Първият започва 
с февруарската революция 
през 1917, а вторият на 22 юни 
1941. В това отношение може да 
се говори за уникалност, за ка-
чествата на руския народ и не-
говата държавност.

Достойнството и 
неговото отрицание
Очевидно е, че възраждане-

то на гордостта и самочувстви-
ето на една нация от дъното на 
90-те години на 20 век е невъз-
можно без наличието на фун-
даментални национални до-
стойнства (по западному - цен-
ности, от цена), които явно имат 
незападен характер - т.е. гене-
тично чужди нему. Става дума 
за национален "чип", който из-
глежда не само икономичес-
ки, но и духовно резистентен. 
А това е наистина плашещо. 
Оттук и зова за обединение на 
целия Запад в третия му поход 
срещу Русия. От историята при-
мери бол: без такъв един потен-
тен и мистериозен враг, отде-
лните държави ще се изпока-
рат и... ще последва разпад на 
Европейския СССР. Това е ви-
димо и разбираемо. 

Един по-фундаментален 
идеологически подход е да се 
формулират прецизно споме-
натите "руски достойнства", 
да се дискредитират и на тази 
основа да се индуцира поли-
тическа непълноценност у 
този „страшен враг на цялото 
прогресивно човечество“. 

Не е лошо обаче да се напом-
ни, че едно от "достойнства-
та", на който и да е народ, е 
неговото собствено достойн-
ство. Само ако уважаваш себе 
си, можеш да спечелиш ува-
жението на другите. Не става 
въпрос за любов, обич, омра-
за или за страх - става въпрос 
за уважение, което е там, и при 
всички тези случаи. Главната 
заслуга на президента на Ру-
сия владимир владимирович 
Путин, е може би тази, че успя 
да възвърне достойнството 
на нацията при влизането й в 
новия 21 век. 

Възможно най-погрешната 
стратегия срещу официална ру-
софобска политика на държав-
но ниво е да се правят усилия 
да се харесаш на "мисионера", 
за да му покажеш колко си се-
риозен в намерението си да се 

поправиш, за да те приемат 
в редовете на цялото прогре-
сивно човечество. Неизбежни-
те изводи от руска страна оба-
че са направени от доста време 
насам, един от които е по пси-
хологическата координата - де 
се спре посипването на глава-
та с пепел. Знае се от практика, 
че при това действие зрението 
силно се ограничава. На пър-
во място не могат ясно да се ви-
дят интересите на собствената 
страна, да не говорим за изме-
ренията на някакъв национа-
лен проект или за хоризонта 
на бъдещето. 

Западът, и по специал-
но САЩ, профукаха напълно 
уникалната възможност, коя-
то им се предостави от СССР 
и Русия през 90-те години на 
миналия век: мисионерите 
бяха посрещани с най-големи 
почести там и тогава, дори и 
от най-изявените им критици 
днес, очаквайки да им се по-
могне да тръгнат по нов път 
към по-светло бъдеще, воде-
ни от доказан световен лидер, 
действуващ по необходимост 
или поне, както се полага, от 
най-високи морални принци-
пи. За най-голяма изненада, по-
ради друг един иманентен при-
нцип, а именно "печалбата пре-
ди всичко", световният лидер 
показа професионални пох-
вати на ловък уличен търгаш, 
готов да отмъкне на безцени-
ца каквото му попадне. В ре-
зултат - пълен разгром на тре-
тата икономика в света, но и не-
обратима загуба на моралната 
позиция на „мисионера“. 

Една нова специфика на ви-
руса на русофобията е, че за-
почва да се разпространява ня-
как неконтролируемо като не 
може да се изключи коварна-
та възможност, всепризнат и 
доказан на практика русофоб 
от най-висок калибър, да бъде 
обвинен за агент на Путин. 

Сенаторът-републиканец 
Линдси Грам е наречен "Линд-
си Ленинградският" и в медии-
те е издокаран в униформа на 
руски офицер. Митч Москов-
ският пък е прозвището на ре-
публиканското мнозинство в 
сената със полагащото му се 
зимно военно облекло, а MSN-
BC твърди, че Борис джонсън, 
е човекът на Путин.

Тези примери показват, че 
на високи нива професията ру-
софоб крие опасности, но пък 
се оказва търсена не само в 
информационната война сре-
щу Русия, но и в политически 
кухненски разправии между 
западни политически партии, 
а и в рамките на ЕС. 

ПРОФеСИЯ – РуСОФОБ

Александър ГОЧЕв

Н
акрая просто сме принудени да резюмираме следно-
то:

РУСОФОБИЯТА Е ПЕРМАНЕНТНО МОДНА И ИЗ-
ГОДНА ПРОФЕСИЯ С ДЪЛГОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

И С НЕСЪМНЕНИ ОТ НАЕМНИЧЕСТВОТО ПОЛЗИ. ВЪПРОСЪТ 
Е ДА НЯМАТЕ НАВИК ДА СЕ ОГЛЕЖДАТЕ В ОГЛЕДАЛОТО СУТ-
РИН И ДА КАЗВАТЕ НА ГЛАС ЕДИНСТВЕНАТА ВЯРНА КОНС-
ТАТАЦИЯ ЗА СЕБЕ СИ: „КАКЪв МЕРЗАвЕЦ СЪМ САМО!“
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Антология

МЪлНИЯТА, КОЯТО ОЗАРИ 
БЪлгАРСКАТА ПОеЗИЯ 

АЗ, КОЙТО  
НЕ ИЗБЯГАХ  
ОТ ПОМПЕЙ

Любомир ЛЕвЧЕв

Чавдар дОБРЕв

Един от щастливите 
мигове в моя живот е 
близкото ми приятел-
ство с Георги джага-

ров: големият български писа-
тел, създал едни от шедьоври-
те на нашата поезия през ХХ 
век. Поет-гръмовержец, който 
изживява мъчително своите и 
общочовешките вини. Мощен, 
гръмогласен, но и тихо шепнещ 
своята изповед. Понякога стихи-
ен, друг път носталгичен, събран 
и лаконичен. Сияйно вярващ, 
че човекът е роден за светли-
на. Мъчително преживяващ 
всяко крушение и всяка ни-
зост, които допускаме във все-
кидневието си. 

Още в стихотворението „По-
езия” оповести своята поетика - 
категорично и без апелации (ци-
тирам началните две строфи): 

Не за власт, 
не за слава, 
не за паметник златен, 
не за участ такава 
аз дойдох на земята.
Аз дойдох, за да расна 
с планината висока, 
да рева с доловете, 
да бълбукам с потока; 
аз дойдох, за да шушна 
с папратта и тревата, 
да тъмнея с мъглите 
и да светя с росата.

И любовта, съдбоносната 
любов, която рисуваше с приг-
лушени багри, в друг момент 
умееше да я превръща в кълбо 
от настръхнали страсти, в соци-
ален критицизъм, в отчаян вик 
по щастието, което изчезва:

Сбогом, казах. 
Щом така си решила – 
добре… 
И морето реве с пълна сила,
това Черно море.
… 
Есента, 
есента, 
тя оттука премина, 
хвърли донос от жълти листа. 
Аз съм хванат. 
Осъден. Аз знам – 

ще загина 
върху кладата на любовта. 
Духа вятър 
и храсти в краката ми влачи. 
Хоризонтът е снел капишона си 
като палач. 
Някой плаче? 
Няма смисъл да плачем. 
Аз се сливам с вечерния хлад. 
 („Есен”)

Георги Джагаров наказва-
ше директно и безмилостно об-
ществения порок, оценявайки 
без пощада собствените си от-
клонения от каузата на идеали-
ста. В обществото - горд и са-
мовластен, пред собственото 
огледало – нерядко несигурен, 
криещ социалните си разоча-
рования. Един пример. Макар и 
присъединил се след средата на 
60-те години към близкото об-
кръжение на Тодор Живков, той 
не преставаше да се съмнява в 

правилността на направения от 
него избор. Пред мен е споделял 
съмненията си в начина, по кой-
то Живков реализира принципа 
на народното самовластие. Това 
му последно качество – да под-
лага на проверка нещата от 
живота, да се съмнява в резул-
татите от своите действия, да 
се самообвинява и търси из-
точника на вините в себе си 
- малцина го знаят. Впрочем, 
той прогонваше болката, про-
низала тревожните му мисли и с 
помощта на типичните за арти-
ста жестове на бохема. 

Позволяваше си да поглеж-
да към немалко наши колеги от 
амвона на творческата си пре-
допределеност - рязък и без-
церемонен, присмехулен и зъл. 
Така той, спечелил благоразпо-
ложеността и доверието на по-
вечето съвременни писатели, си 

„подготви” фаланга от творци с 
талант, които го считаха за гор-
деливец-диктатор, за кариерис-
тично настроен субект.

Показателно е обаче, че ни-
кой не отричаше необикновено-
то му дарование да вижда сър-
цевината на жизнените явле-
ния и да им придава завършена 
художествена форма. Даже по-
критично отнасящите се към 
Джагаров колеги признаваха из-
висеността на произведенията 
му, борческата им природа, по-
тенциала на съпротивителните 
му сили срещу социалната и все-
ленската неправда, изстрадано-
то солидаризиране с участта на 
България и социалистическия 
идеал. Всяко негово творение 
доказваше мощта на индивиду-
алния му изказ, яростта, с която 
защитава повярвания идеал, ка-
тегоричността и покъртителна-

та простота, до които се добира. 
Спомням си едно определе-

ние, което даде пред мен, в сре-
дата на 70-те години (намирах-
ме се на ъгъла на улица „Раков-
ски” и площад „Славейков“), 
друг голям поет от следващото 
поколение – Иван Динков. Веро-
ятно целеше казаното да проз-
вучи като анекдот, но по-ско-
ро направи скривано в недрата 
на душата му признание: „Бъл-
гария е родила петима поети 
с огромно чувство за трагедия, 
за трагичност – Ботев, Яворов, 
Фурнаджиев, Джагаров и … мо-
ята поезия”. 

И досега не мога да разбера 
до каква степен поетът от Па-
зарджишкия край вкарваше в 
действие свойственото си чув-
ство за парадокс, за литературна 
провокация и доколко правеше 
искрено самопризнание. Стру-

ва ми се, че Динков, художник 
на изненадващите, „алогични” 
състояния, на „онтологични-
те” по смисъла си разочарова-
ния (родени в мрака на безкрай-
ни нощи с амбиция да изразят 
есенцията на новите реалности), 
в случая споделяше съкровени 
за него мисли. Имайки предвид 
творческия опит на останалите 
четирима „трагици”, би тряб-
вало да се досетим, че тук Дин-
ков възприема „трагичното” 
от гледна точка на вътрешния, 
многозначен драматизъм, а не 
като изображение на „оголени 
страсти”; като мъчителни по-
беди, но и раздвоени състояния 
на индивида; като пребиваване 
на човека в лабиринта на вър-
ховния жизнен „избор”; като 
брод на изпитанията, които из-
веждат героя до „очистване”, до 
катарзис. Според мен, конкрет-
но при Джагаров, всичко това 
се поднася/решава като преход 
от буреносно самочувствие към 
скръбни констатации и обратно, 
като реализъм, с памет за доско-
рошната му свързаност с есте-
тическия инструментариум на 
романтизма. 

Нека не забравяме, че Джага-
ров е роден в с. Бяла, Сливенско, 
на 15 юли, 1925 г., и че 15 юли е 

ден първи след разрушаване на 
Бастилията, на историческия 
щурм на Великата френска рево-
люция. По странно стечение на 
обстоятелствата 1925 г., година-
та на раждането на джагаров, 
е апогей на варварския поход 
на мракобесието срещу граж-
данското достойнство на род-
ната ни култура – тогава би-
ват убити, разстреляни, изго-
рени в пещите на полицията, 
с отрязани глави и изтръгнати 
сърца мъчeниците на прогре-
са Гео Милев, Йосиф Хербст, 
Сергей Румянцев, Георги Шей-
танов, Христо Ясенов, васил 
Карагьозов, Никола Гинев… 
и още десетки и стотици други 
български интелектуалци.

Георги джагаров носеше 
пламък, характерен за лично-
стите, които се отдават на ня-
какъв идеал, в случая социал-
ния. Висок, снажен, с гъсти чер-
ни коси, натрапчиво тъмнолик, 
надянал бяла риза и костюм, 
който отговаряше донякъде на 
телосложението му, с наметнато 
палто, което се вееше лежерно, 
още като млад поет крачеше с 
походката на победител. Нека 
другите вървят след него, не 
той след тях! 

На стр. 11

ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ – ДО мОЗъКА НА КОСТИТЕ СИ 
РОЖБА НА РЕВОЛЮЦИЯТА Смъртта е тайнство. Страх… Но край – едва ли.

Земната люлка в пустотата ме люлей.
И чувам сферите кристалните сигнали
аз, който не избягах от Помпей.

Преди разкопките да ме разкрият
свит като ембрион, тих, вкаменен
аз просто устоях срещу стихиите.
И забравимото се вкопчи в мен.

Аз гледах как вий бягате надолу
към лодки и спасителни лъжи.
Окрали храмовете, вий се молехте
грехът на чужда памет да тежи.

Човеци. Зверове… Изчезна всичко.
Как хубав бе пустинният Помпей!
При мен останаха две-три тревички.
И слава допълзя като злодей.

Смениха Бог. Проучиха Вулкана.
Градът развратен станал е музей.
И само аз при себе си останах
аз, който не избягах от Помпей.

Георги Джагаров

„Нова Зора“, която винаги е ценяла българската 
поезия се прекланя пред паметта на един от нейни-
те първенци - Любомир Левчев.  Сбогом, поете! Ти не 
избяга от Помпей, написа талантливи стихове и спо-
ред силите си свърши и добри дела. 

Почивай в мир!


