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Как словото ни ще отекне… 

ПАРАДЪТ НА ПОБЕДАТА
Димитър КОПРИВЛЕНСКИ

10 подразделения 
от 19 армии в 
света, са пока-
нени за участие; 

14 хиляди души; 225 единици 
оръжие, както и 75 самолета, 
сред които над 20 нови обра-
зци, ще преминат на „Черве-
ния площад”. Това ще е и парад 
на ценностите, и на промени-
те в света и Русия.

„По-внимателни бъдете с 
идолите развенчани,/твърде 
дълго сте се молили и сте да-
вали обет./…С падналите бла-
городен благородният ще бъде,/ 
слабият е бил надменен и дива-
кът е жесток./…Слънчеви деца, 
недейте да забравяте за бра-
та…” Тези стихове на про-
чутия руски поет Константин 
Балмонт, увлечен от немска-
та литература и преводите на 
Гьоте и починал през 1942 г. 
в окупирания от хитлеристи-
те Париж, ми се струват твър-
де актуални, типично руски 
и пораждащи много и навре-
менни размисли. 

На стр. 5

Анатолий Шчелкунов

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, – 
И нам сочувствие дается, 
Как нам дается благодать…

Тези думи са написани преди сто и шейсет годи-
ни от гениалния руски поет и дипломат Фьодор Тют-
чев. Творец с висока поетическа дарба и същевременно 
твърде опитен дипломат, той като никой друг, е осъз-
навал неразривната връзка между дипломацията и 
изкуството.

Защо си спомням за това? Защото въпреки не-
гласната корпоративна етика – да не се крити-

куват колеги по 
професия, – не 
мога да не реаги-

рам на отзвука, който предизвика сред българска-
та общественост изложбата в София, подредена 
от Руския културно-информационен център на 
24 май 2020 година, по случай празника на сла-
вянската писменост и култура. Веднага ще напра-
вя уточнение. Макар да не съм видял тази изложба 
на живо, от многобройните публикации и снимки в 
българската преса става ясно, че в изложбените табла 
дори и с една дума не е споменат приносът на бъл-
гарите в създаването на кирилицата като основа 
на цялата цивилизационна парадигма на славян-
ството. 

Преди десет години подарих на РКИЦ книгата си 
„Духовно единение”, излязла във Варна с подкрепата 
на Федерацията за приятелство с народите на Русия и 
страните от ОНД (Варна) и Славянската литературна 
и художествена академия. Желаещите да се запознаят 
с тази книга, написана въз основа на голям брой доку-

ментални материали за историята на руско-български-
те духовни връзки, биха могли да я прочетат в Нацио-
налната библиотека, носеща името на светите равноа-
постолни братя Кирил и Методий. 

На стр. 2

Анатолий Викторович Шчелкунов (р.1945 г.) е дипломат, общественик, 
писател, публицист, заемал е поста генерален консул на Руската федерация 
във Варна в периода 2005-2009 г.. Той е почетен гражданин на Варна. Канди-
дат на философските науки. Член на Съюза на писателите на Русия. Акцен-
тът в литературното му творчество е художествено-документалното на-
чало. В неговите произведения героите му често са известни исторически 
личности. Автор е на книгите “Духовно единение”, “Александър Рачински”, 
„Красотата на българската роза”, „Дипломат России“(за граф Игнатиев). 
Живее в Москва. Член е на Съюза на приятелите на България.



брой 24, 16 юни 2020 г.  брой 24, 16 юни 2020 г.Стр. 2 Стр. 3

Н
а последния брифинг 
на Националния опе-
ративен щаб, открит 
на 4 юни лично от пре-

миера, преди да обяви преуста-
новяването на ежеседмичните 
пресконференции за резултати-
те от борбата срещу коронави-
русната пандемия, Бойко Бори-
сов демонстрира „вродената си 
скромност“, като се самопохва-
ли за спасителната мисия на 
неговото правителство и На-
ционалния оперативен щаб 
(НОЩ). Нещо повече, обяви се 
за пионер на борбата с китай-
ския вирус в европейски, бал-
кански и световен мащаб. 

Ден след това, в предаване-
то „Панорама“ на БНТ, на 5 юни, 
Борисов произведе в звание 
„професор“ адепта на теория-
та за ползата от масовото зара-
зяване, доцент Мангъров, но 

бързо се поправи. Затова пък 
преименува главния държа-
вен здравен инспектор профе-
сор Ангел Кунчев на Кънчев, а 
професор Тодор Кантарджиев 
„съкрати“ на фамилиарното 
Тодор. Не пропусна да се пох-
вали, че България задоволява 
със защитни облекла Герма-
ния, Австрия и целия ЕС. Си-
реч, превърна се в  „тръбач на 
своите похвали и в лира сам за 
себе си“, както е написал Еразъм 
Ротердамски в своята „Възхва-
ла на глупостта“. И то в деня, 
когато данните за заразените и 
починалите от коронавируса у 
нас, показани на специално раз-
крития от Министерството на 
здравеопазването информацио-
нен сайт coronavirus.bg, предиз-
викаха истинска почуда и смут. 
Защото там хем се твърдеше, 
че няма нови смъртни случаи 
за последното денонощие, хем 
общият брой на починалите 
от коронавирус беше нарас-
нал мистериозно от 147 на 159 
души. Т.е., с 12 повече от пре-
дходното денонощие, което ако 

беше вярно, би било печален 
рекорд от началото на епиде-
мията у нас на 8 март, до 5 юни. 

Противоречиви изглеждаха 
и данните за заразените. След 
като рано сутринта на 5 юни сис-
темата беше показала 33 нови, 
лабораторно потвърдени случаи 
на коронавирус, бройката на-
бързо бе променена на 34, до-
като математическо изчисление 
спрямо официално съобщената 

на 4 юни от Националния опе-
ративен щаб бройка, доказваше, 
че истинската цифра всъщ-
ност е 42. Т.е., и при заразени-
те с коронавирус имаше значи-
телно количествено увеличение. 
На 6 юни бяха оповестени нови 

41 случая на коронавирусна ин-
фекция. Заради целия този 
хаос в Министерството на 
здравеопазването бе прове-
ден извънреден брифинг, на 
който заместник-министърът 
Жени Начева призна, че е била 
допусната грешка. Увеличени-
ят брой на жертвите на коро-
навируса се дължал на смърт-

ни случаи от април и май, ко-
ито не са били докладвани от 
болниците, защото били при-
писани на други заболявания. 
Реалният брой бил 159, а не 
147, както бе оповестено на по-
следния брифинг на щаба. Ми-
нистерството на здравеопазва-
нето, вместо да пусне прес съ-
общение на 5 юни сутринта, 
се доверило на специализира-
ния информационен сайт, кой-
то трябва да събира и обобща-
ва данните за пандемията у нас. 
Професор Тодор Кантарджи-
ев уточни, че допълнително 
оповестените нови смъртни 
случаи са от софийски болни-
ци, а д-р Данчо Пенчев, шефът 
на РЗИ София, каза, че голяма 
софийска болница е подала 
погрешка 70 хоспитализира-
ни, каквито не съществували. 
Т.е., новата електронна система 
за събиране и обобщаване на да-
нните за хода на борбата с коро-
навируса, е абсолютно безсил-
на срещу неволните грешки, 
или съзнателно изопачените 
от субективния фактор сведе-
ния. Всъщност има нещо съм-
нително и в опитите почина-
лите с коронавирус да се пред-
ставят като починали от коро-
навирус. От НОЩ казват, че ако 
не е бил коронавирусът, хората 
с придружаващи заболявания 
биха могли да живеят години 
наред. 

На стр. 4

АКТуАЛЕН ГЛАС ВъпРОС НА ДЕНЯ

От стр. 1

Ако организаторите на 
изложбата си бяха направи-
ли труда да надзърнат в нея, 
те щяха да открият в главите 
„Славянската духовност в гло-
бализиращия се свят” и „При из-
ворите” свидетелства за това 
каква роля в развитието на 
православието, образовани-
ето и културата на Русия са 
изиграли първият митропо-
лит на руската православна 
църква Михаил Българин, за-
едно с когото в Киев присти-
гат и други българи свещени-
ци, донесли църковни книги, 
написани на кирилица. Щяха 
да научат за колосалната роля 
и мястото, което заема в ду-
ховния живот на нашия народ 
митрополитът московски и на 
цяла Русия, светителят Кипри-
ан. Времето на неговата пастор-
ска дейност някои руски истори-
ци наричат епоха на „второто 
българско влияние”. (И двамата 
митрополити са канонизирани 
от Руската Православна Църк-
ва за светци.) Щяха да научат 
и за други руски църковни йе-
рарси от български произход, 
служили на нашето духовно 
единение. За съжаление, ру-
ските „народни дипломати” от 
РКИЦ дори не са се замислили 
за това, нанасяйки със своя-
та акция значим ущърб на ру-
ско-българското културно съ-
трудничество. 

Широко разпространен е 
изразът „Дипломацията е из-
куство на възможното”. Това 
с пълна сила се отнася и към 
т.нар. „народна дипломация”. 
Както представителят на ко-
ято и да е сфера на изкуство-
то, така и дипломатът, вклю-
чително и занимаващият се 
с тази дейност в областта на 
културата, науката, образова-
нието, публицистиката и др., 
и то на международна арена, 
трябва да притежава опреде-
лени качества, за да постигне 
позитивни резултати. Бидейки 
по своята същност свързващо 
звено между духовното начало 
и живия живот, между полити-
ката и нейното практическо въ-
плъщение, между нравственост-

та и властта, дипломатът често 
застава пред избора между до-
брото и злото. Всъщност гра-
ницата помежду им понякога е 
толкова тънка, че е невъзможно 
да бъде определена с никаква, 
дори и с най-мощната „опти-
ка”. В изкуството наричат това 
чувство за мярка или чувство 
за хармония. Забележителният 

съветски учен и писател Иван 
Ефремов го е сравнил с „острие 
на бръснач”, като е нарекъл така 
и един от своите романи. И наис-
тина: една нота в музиката, един 
щрих в живописта, една дума и 
дори една буква в литературна-
та творба, едно движение в бале-
та, могат да променят смисъла 
или да развалят произведени-
ето. По тази причина и дипло-
матът, включително и занима-
ващият се с „народна диплома-
ция”, би трябвало да притежа-
ва широка ерудиция, фин усет 
за мярка, гъвкав интелект, го-
лям опит, развито въображе-
ние, проницателна интуиция 
и изтънчена аналитичност, за 
да долови тази граница и да 
съумее да предвиди последи-
ците от действията си.

В България добре знаят, че в 
историята на руската дипло-
мация, а същото може да се каже 
и за историята на европейска-
та дипломация, има примери, 

когато благодарение на талан-
та на един-единствен дипло-
мат са били постигани таки-
ва мащабни резултати, таки-
ва мечтани сбъдвания, заради 
които при други обстоятелства 
са гинели хиляди и хиляди на 
бойното поле. И обратното: 
блестящи победи, спечелени 
в жестоки битки, са бивали гу-

бени на масата на дипломати-
ческите преговори.

Бих искал също да кажа, че 
докато четях многобройни-
те публикации в българска-
та преса, ми направи впечатле-
ние, че почти във всички се усе-
щаше преди всичко обида или 
накърнено национално само-
чувствие. Но в тях няма загри-
женост за съдбата на нашите 
двустранни връзки в духовна-
та сфера. Разбира се, не говоря 
за неизброимите блогъри, въз-
ползвали се от възможността на 
съвременните социални мрежи, 
за да излеят цялото си безкулту-
рие. Великият Пушкин е преду-
преждавал: „…хвала и клевета 
приемай равнодушно и със глу-
пеца не спори.” * Само едно из-
дание, според мен, е постъпи-
ло мъдро – публикувало е от-
къс от чудесната книга на Ге-
орги Йорданов „Срещи”. В него, 
в прекрасна литературна форма 
и с позоваване на документи, 

е разкрита вълнуващата кар-
тина на духовното ни взаимо-
действие, както от далечното 
минало, така и от края на 20 
век. Там се говори за приноса 
на акад. Д. С. Лихачов в изслед-
ването на тези сложни и проти-
воречиви проблеми.

Имах щастието да се позна-
вам с Дмитрий Сергеевич и да 

присъствам на срещата, когато 
той посети Софийския уни-
верситет. Ученият пристигна в 
България по случай награжда-
ването му с най-високата награ-
да – ордена „Георги Димитров”. 
Облечен в мантията на почетен 
доктор хонорис кауза на уни-
верситета и развълнуван от при-
ятелското посрещане, светов-
ноизвестният учен в лекцията 
си за средновековна България 
я нарече „Държава на Духа”. От-
тогава това наглед метафорич-
но понятие, е израз на изпълнен 
с конкретно историческо съдър-
жание безпримерен духовен 
подвиг на българския народ, 
пренесъл през вековете своя 
национален код.

Разбира се, направи ми 
впечатление и това, че в спо-
менатите многобройни пуб-
ликации се припомнят и дру-

ги примери за нескопосани 
изказвания на някои руски 
политици и общественици по 
темата за възприемането от 
Русия на кирилическата пис-
меност. Тези примери се интер-
претират надълго и нашироко, 
привеждат се като прояви на ру-
ската имперска политика, като 
великодържавническо висо-
комерие и т.н. Искам да успо-
коя авторите на подобни кон-
спирологични сценарии. Всич-
ки те имат една обща причина 
и бих казал, че тази причина е 
далеч от конспирологията. Тя 
носи системен характер и се 
дължи на сериозните пропус-
ки, на „белите петна” в наше-
то отечествено историческо 
образование и възпитание. 

Дълго време в руската исто-
риография господстваше т.нар. 
„норманска” теория в истори-
ческата наука, която се мъчеше 
да изключи каквото и да било 
друго влияние върху историче-
ското развитие на страната ни 
освен романо-германското. С 
тази теория водят дългогодиш-
на борба руските учени. Начало-
то й слага още М. В. Ломоносов. 
Но по силата на редица обстоя-
телства нейните рудименти не 
са преодолени до ден-днешен. 
Навремето А. И. Солженицин 
наричаше хората с повърх-
ностно образование „образо-
ванци”. Тъкмо някои от тях до-
пускат изказвания, които се 
разминават с историческата 
истина. За съжаление, в днеш-
ното руско училище истори-
ческото образование е далеч 
от изискванията на времето. 
Има дори такъв анекдот. 

На изпит един ученик пита 
друг: кога в Русия е било отме-
нено крепостното право? Онзи 
отговаря: май че през 61-ва. Не, 
възразява му първият. През 61-
ва Гагарин е излетял в Космо-
са. Е, точно затова са го отмени-
ли, казва вторият. 

В българския език има по-
словица: една лястовица про-
лет не прави. 

По същия начин не бива 
от изказванията на един или 

Как словото ни ще отекне… 

Как словото ни ще отекне… 

С
татията, която публикуваме има биография. 
Не бих се наел да я разказвам сега, макар че 
при друг удобен случай - ще го сторя, защото 
е важно. Най-напред я прочетох във в. „Слово-

то днес“. Случи се така, че получих броя току от печат-
ницата. Вечерта позвъних на главния редактор Надя 
Попова. Телефонът й не отговаряше. Позвъних ня-
колко пъти –същото. Тогава се досетих, че притежа-
вам визитната картичка на автора Анатолий Викторо-
вич Шчелкуонов. 

През 2016 г. в СОК „Камчия“, се бях наел да про-
чета слово за непрежалимия Валентин Григори-
евич Распутин. Блед от сполетялата ме внезапна трес-
ка и пламнал от вълнение, произнесох словото, което 
бях озаглавил „Сибирският император на руския дух“. 
Мисля, че успях да изпълня със съдържание определе-

ните ми 10 минути. Вниманието на аудиторията гово-
реше за това. Докато още тръпен събирах листите от 
катедрата, видях че до мен застана човек и после мъл-
чаливо ми подаде визитната си картичка. Благодарих, 
но не помня дори дали я погледнах. До края на конфе-
ренцията обитавах хотелската си стая и така не успях 
да благодаря на прочутия Генерален консул на Ру-
сия във Варна. А това беше той – г-н Анатолий Вик-
торович Шчелкунов! Той е и авторът на статията със 
заглавие – стих от едно знаменито четиристишие на 
Фьодор  Тютчев, която дълбоко ме развълнува. 

Тогава се реших на неподозирана дързост. Почти 
в полунощ  позвъних на телефона му в Москва. Исках 
позволение от него и ние, в „Нова Зора“, да отпечатаме 
този умен и обясняващ много неща текст.

Няма да казвам, че не съжалявам за дързостта 

си. По-важното в случая бе, че поводът на моето поз-
въняване, доколкото успях да схвана, донесе огро-
мно удовлетворение на Анатолий Викторович. Как-
то навярно забелязвате, аз вече дори си позволявам 
съвсем недипомлатично да не изписвам пред име-
то му „г-н“. Зная, че протоколът изисква обратното, 
но към човека, който е написал толкова книги за 
България, който е толкова убеден приятел на Родина-
та ни, как иначе мога да постъпя? Затова и се обръ-
щам към него като към близък, като към приятел. 
Нещо повече, сега и аз, като онзи български Капитан 
далечно плаване Васил Дечев, приятел на Анатолий 
Викторович, мога да кажа: „Обичам Русия, защото оби-
чам България“. Сполай ти, приятелю на моето Оте-
чество! За правдата и за смелостта да я изречеш!

Минчо МИНЧЕВ

друг деец, колкото и висок пост 
да заема той, или от някаква из-
ложба, книга или статия да се 
съди за отношението на целия 
ни народ към народа на Бъл-
гария или за политиката на 
цялата ни държава. Във връз-
ка с изложбата ми писаха пис-
ма и ми се обадиха по телефона 
мнозина от българските ми при-
ятели – с тревога защо Русия е 
допуснала такъв неприятел-
ски акт по отношение на Бъл-
гария? Повярвайте, скъпи при-
ятели, направила го е не Русия, 
а някои недостатъчно профе-
сионално подготвени руски 
чиновници. 

Много подобни обвинения 
бяха отправени и от екрана на 
българската телевизия. Бих ис-
кал да кажа на авторите им: ако 
желаете да научите как в ми-
налото руснаците са се отна-
сяли към България, излъче-
те в някоя от програмите си 
новия филм „Руският граф на 
българите” , който сравнително 
скоро бе представен от посла-
ника на РФ в България А. Ма-
каров в същия този РКИЦ.** 
В създаването му взеха участие 
известни в България хора: по-
сланик Бойко Коцев, изтъкна-
тият съвременен историк проф. 
Андрей Пантев, чудесната пи-
сателка и журналистка Кали-
на Канева и редица други.

А сред примерите за това 
какво е отношението на днеш-
ните руснаци към България 
бих посочил един, свидетел на 
който бях по време на работата 
ми в Генералното консулство 
на РФ във Варна. 

Когато един от предшестве-
ниците на сегашния руски по-
сланик, Анатолий Потапов, 
беше на визита в черномор-
ската столица, около 11 часа 
вечерта, в събота, му се обади 
министърът на вътрешните 
работи Румен Петков и го по-
моли за съдействие в Бълга-
рия да бъде изпратен самолет 
за гасене на пожар, който се 
приближавал застрашително 
към Стара Загора. (Впрочем, 
наскоро в едно българско изда-
ние имаше твърде интересно 
интервю на Румен Петков, във 
връзка с руско-българските от-
ношения). 

В разговора си с Потапов 
министърът допълни, че със 
свои сили българите няма как 
да се справят с тази природ-
на катастрофа. Добави, че вече 
се били обърнали към Австрия 
и Германия, но оттам им казали, 
че първо трябва да се преведат 
парите. И поискали доста висока 
сума. Положението ни е безизход-
но, каза министърът. Ако Русия 
спешно не ни помогне, древни-
ят град ще изгори както няко-

га, когато са го подпалили тур-
ците. През онова сушаво лято по-
жарите причиниха големи щети 
на българите. Потапов веднага 
се обади по телефона на дежур-
ния от МЧС (Министерство на 
извънредните ситуации – б.пр.) 
на Русия и помоли да го свър-
же с министър Шойгу, който по 
онова време оглавяваше споме-
натото министерство. Но дежур-
ният отговори, че министърът е 
в командировка. Посланикът му 
обясни молбата на българите и 
го помоли спешно да доложи на 
министъра. На сутринта Потапов 
ми сподели, че цяла нощ не могъл 
да мигне. Въображението му ри-
сувало страховити картини как 
стихията все повече приближава 
към града. В неделя сутринта де-
журният се обадил на послани-
ка и му казал, че въпросът се ре-
шава. А следобеда на същия ден 
специалният самолет на МЧС 
кацна на летището в Пловдив. 
Руският министър само беше 
помолил да настанят екипажа 
в хотел и да му осигурят храна. 
Никакви други условия и иска-
ния. 

Трябва да се има предвид, че 
излитането на спецсамолет за 
чужбина може да бъде осъщест-
вено само с решение на прави-
телството. В случая всички тех-
нически въпроси са били уредени 
без всякакво протакане. Когато 

на митинга по случай спасяване-
то на града от пожара дадоха ду-
мата на посланика, той спомена, 
че за последните сто и четирий-
сет години Русия за втори път 
се притича на помощ на старо-
загорци.

Не мога да не отбележа, че 
темата за руско-българските 
отношения има особена ко-
нотация. Историята е подари-
ла на нашите народи заедно с 
уникалното богатство, а имен-
но – еднаквата писменост – и 
такъв безценен дар, какъв-
то е приятелството. Това наше 
общо богатство сме задължени 
да предадем на бъдещите поко-
ления. Затова да залагаме на ня-
какви меркантилни, преходни 
аспекти е неуместно и недос-
тойно за богатата история на 
свободолюбивите ни народи и 
тяхното бъдеще.

Случи ми се дълги години 
да работя в България в съвет-
ски и руски дипломатически 
учреждения. Посетих през това 

време по служба редица кът-
чета на вашата чудесна и бих 
добавил, благословена земя. 
Имах многобройни незабра-
вими срещи с българи на раз-
лична възраст и с различен со-
циален произход. Най-забеле-
жителното в тези срещи бяха 
приятелските чувства на бъл-
гарския народ към Русия и ру-
ския народ, уважението към 
руската култура, грижовното 
отношение към многоброй-
ните паметници на руски во-
ини, загинали за освобожде-
нието на България. Винаги с 
благодарност си спомням думи-
те на моя отдавнашен и голям 
приятел, о.з. капитана далечно 
плаване Васил Дачев: „Аз оби-
чам Русия, защото обичам Бъл-
гария”. 

Бих искал да завърша с думи-
те на друг известен руски поет 
– Константин Балмонт, който 
неведнъж е посещавал Бълга-
рия и добре е познавал нейната 
история и култура: 

Хилядолетие – победи и несгоди,
събития, забулени в забрава или смърт,
но от България – в Русия пътят води,
а от Русия – към България извива път. 
Когато Рус се вливаше в размери
велики – за да разцъфти и избуи – 
оттук на вяра вярна огънят разпери 
крила, и с вярност той навеки ни спои.*.А. С. Пушкин, финалът на стихотворението му „Паметник”, прев. Ел. Багряна. -  б.пр.

** премиерата на филма за видния дипломат граф Н. Игнатиев се състоя на 26.02.2019 г. 
-  б.пр. Превод: Надя ПОПОВА

НАБЪЛБУКВАНЕ?
„В Русия е постигнат положителен спад в устойчивия 

ръст на намаляването на растежа в броя на заболелите от 
COVID-19“.  (МК.RU., 04.06.2020)

Петко ПЕТКОВ

Анатолий Шчелкунов с две от своите книги - „Дипломатът на Русия“ и  „Ангелът на спасението“
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Н
апоследък Преми-
ерът-Слънце, кой-
то онзи ден навъртя 
61 лазарника, почти 

ката ден се кълне – я в живота 
си, я във внуците си, я в когото 
се сети, колчем го попитат за 
чатове, есемеси, аудиозаписи и 
други постмодерни форми на 
комуникация, свързани най-
паче за дадени пари под масата. 
„Заклевам се, 100 % е лъжа! 
Това не е моят глас“ (пред 
„Епицентър“ по повод скан-
далния запис, публикуван от 
„Афера“, в който първият чо-
век в иначе парламентарна-
та ни република, е нарече-
на с кьор-кандилен речита-
тив „проста кърджалийска п@
тка“).

"Абсолютни измислици. 
Ето, казвам, дал съм ти на теб 
100 млн. лева. Това означа-
ва ли нещо? Не съм взел нито 
един стотинка нито аз, нито 

партията от него. Заклевам се 
във внуците си и в живота си". 
(пред в. „Дневник“ за твърде-
нията на дубайския невъзвра-
щенец Васил Божков за едни, 
има-няма 60 млн. лв., преда-
дени на Псевда Шехеразада-
та като „такса спокойствие на 
хазартната нива“ за три годи-
ни).

По-късно през същия ден 
Бащицата отново се закле дор 
три пъти във всичко скъпо, ко-
ето придружи с прекръстване, 
първо пред бТВ, после във фо-
айето на БНТ и накрая за „Лека 
нощ!“ в предаването „Панора-
ма“ на БНТ, че „от Божков съм 
взел само една пура“.

Вярно е, че както казва тат-
кото на психоанализата Си-
гизмунд Фройд: „Поняко-
га една пура е само пура“, но 
защо от тресавището на ин-
дивидуалното несъзнавано на 
нашия премиер, тутакси из-
скочи фалически символ, а не, 
да речем, спомен за размене-
ни книги или изиграна партия 
шах?

Няма да досаждаме на чи-
тателите с по-вехти спомени 
от битието на нашия трубадур 

на истината и безсребърник, 
като например продължава-
щото разследване на каталун-
ската полиция за една хасиен-
да в Барселона, очевидно по-
строена във връзка с брегоук-
репването срещу свлачища по 
средиземноморския бряг.

Не от добър живот разкъс-
ва риза нашият певец от цър-
ковен хор. Ходи немил-недраг 
с „с телефонче от 10 тодини“, 
което дори няма кирилица на 
клавиатурата! Вероятно защо-
то телефонът Му е от времето, 
когато в СИК са пишели още 
само с черти и резки.

Предават го напоследък 
наши и чужди, душманите му 
станаха легион. Ту Деса Конте-
кста, от земеделското ведом-
ство, ще разкаже пред някой 
плод-зеленчук как да се крият 
от брюкселските ни партньо-
ри надвзети пари, „за да не ни 
спрат субсидиите“; после пък 
как благоверният съпруг на 
Катя Външната за България 
министърка, като архитект-
проектант и „естет“, по негово-
то самоопределение, проекти-
рал подземно брегоукрепващо 
съоръжение в черноморския 

залив „Алепу“, което укрепище 
кой знае защо е с хотелски стаи 
и публикувани обяви, че наби-
ра камериерки, сигурно защо-
то вече има издаден и Акт 16, 
иначе как да стане? Ами какво 
да си мислим за способностите 
на Псевда Шехеразада да при-
добива луксозни многоква-
дратни апартаменти в София 
и вила в Бистрица, и най-вече 
да погасява кредити със ско-
рост по-бърза от тази, с която 
банките ги одобряват? Тук, без 
родителски дарения от прода-
дени ниви в Странджа-Сакар 
или боксониера в „Люлин-2“, 
няма как да стане.

Като при Цветанът на не-
движимите имоти, бившата 
дясна ръка на Първия и почи-
тател на Псалом 91, който в съ-
бота, за ЧРД на премиера, пред 
„Дарик“, заяви в прав текст: 
„Има коренна промяна от за-

явените принципни пози-
ции, откакто започнахме ра-
бота с г-н Борисов. В момента 
не е гордост да се работи в ПП 
ГЕРБ“.

„Има такива гадове, правят 
гадни неща. Но за мен е важно 
да работим за хората. Всички 
знаят какъв съм и как се ра-
боти с мен“, сподели на рож-
дения си ден край Плевен пре-
миерът, който отново бе на ра-
бота.

Уж знаят, ама се изпокри-
ха, снишиха се някак си тия 
дни и харалани, и харизани, 
и биковци и кръстевци, анто-
анетки-христови и илианки-
беновски, и тути-кванти соци-
ални антрополози, политиче-
ски психолози и обикновени 
дизайнери на повикване, кои-
то да ни разяснят с думи раз-
бираеми сложната семиотика 
на метафората „проста кър-
джалийска п@тка“ и как тия 
записи са извадени от всякак-
ви контексти, дискурси и па-
радигми.

ВъпРОС НА ДЕНЯ ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ

ТЪЖНО, НЯКАК СИ!

От стр. 3
Но дали те щяха да починат 

от коронавируса, ако въпрос-
ните придружаващи заболява-
ния са били излекувани, пре-
ди да се разрази епидемията от 
COVID-19? Понеже аутопсията 
на задушения от бял полицай в 
Минеаполис чернокож Джордж 
Флойд показа, че е бил заразен 
с COVID-19, дали защитата на 
полицая няма да се опита да го 
оневини с аргумента, че Флойд 
е починал не от задушаване, а 
от коронавируса? Остава прези-
дентът Доналд Тръмп да обвини 
Пекин и за палежите и погроми-
те в американските градове.

Но да се върнем на наши-
те „овни”, както казват фран-
цузите. Твърденията на Бори-
сов и щаба, че епидемията у 
нас затихва, благодарение на 
предприетите от правител-
ството строги ограничения, 
не се потвърждават от факти-
те. Въпреки предупреждението 
на СЗО, че пандемията се за-
дълбочава, въпреки появата на 
нови огнища у нас с десетки 
заразени и немалко починали, 
на 15 юни трябваше да бъдат 
отменени всички ограниче-
ния и мерки, освен социално-
то подпомагане. Главният дър-
жавен здравен инспектор про-
фесор Ангел Кунчев каза на 9 
юни, че ще предложи на щаба 
да бъде удължена с поне ме-
сец извънредната епидемич-
на обстановка, обаче последна-
та дума по въпроса е на преми-
ера Бойко Борисов. А той е из-
вестен с това, че брадвата му не 
удря два пъти на едно и също 

място. Очаквахме да върне част 
от ограниченията, обвързвайки 
ги с развитието на заболяването 
и това се случи. На 10 юни МС 
реши да се удължи до 30 юни 
извънредната епидемична об-
становка и строгите ограниче-
ния да бъдат въведени отно-
во, ако в три последователни 
дни броят на новите случаи на 
коронавирус е над 100. На 10 
и 11 юни това условие беше на-
лице и оставаше само да се по-
твърди на 12 юни. Имаше, оба-
че, основателни подозрения, че 
пак ще бъдат „забравени“ част 
от данните за ново заразени-
те, за да не се наложат огра-
ничения, които ще понижат 
обществения рейтинг на уп-
равляващите. Подозренията се 
потвърдиха, защото на 12 юни 
бяха обявени 93 нови случая 
на коронавирус и само 1 почи-
нал. Заразените медици бяха 
станали вече 311, но имиджът 
на правителството като „спа-
сител на нацията“ беше защи-
тен. А проучването на общест-
веното мнение, проведено от 
агенция „Тренд“ по поръчка 
на вестник „24 часа“, показа, че 
повечето български граждани 
оценяват като успешна борба-
та на кабинета с коронавируса. 
Ерго, материалът е толкова убе-
ден в правилността на строгите 
ограничения, че „един клъстер е 
отишъл на сватба на друг клъс-
тер“, както се изрази на 11 юни 
Аделина Радева в предаването 
на БНТ „Още от деня“. Остава-
ше някой да припомни, че по 
времето на социализма най-

краткото определение на по-
нятието „сведение“ беше: „Сбор 
от неверни данни, предадени не 
навреме и не на когото тряб-
ва“. Но ако заповедите на ми-
нистър Ананиев продължа-
ват да се пишат без да се четат 
от него и екипа му, не ни чака 
нищо добро. Честите проме-
ни в тези заповеди засилват 
впечатлението у гражданите, 
че управляващите си играят с 
тяхното търпение. За какво за-
тихване на епидемията говореха 
управляващите, щом в продъл-
жение на две седмици броят 
на новозаразените с корона-
вирус нарасна последователно 
от 6 на 104 случая? Възникнаха 
няколко нови огнища на коро-
навирус – в Сърница, Самоков, 
Доспат, Стара и Нова Заго-
ра, Сливен, село Изгрев (Шу-
менско) и село Ясеновец (Раз-
градско). Всяко едно от тях - с 
десетки заразени, част от които 
се бяха опитали да измамят тер-
мометрите, гълтайки аналгин, 
за да не загубят работата си. Но 
кой знае защо там властите не 
наложиха карантина, както в 
Банско, нито ограничиха вли-
зането и излизането. Те „удъл-
жиха извънредната епидемична 
обстановка, разхлабвайки мер-
ките“, като затвориха гради-
ните, но оставиха да работят 
кръчмите. Парите не миришат. 
Под карантина беше поставе-

но само село Изгрев, Шумен-
ско.

Не се подобри много и ре-
дът  в лечебните заведения. 
Заради масовото заразяване 
на медицинския персонал в 
частната болница в Сливен, тя 
беше затворена за дезинфек-
ция, а в инфекциозното отде-
ление на областната болница 
в Добрич не остана нито един 
лекар и то беше затворено. За-
творена беше временно и една 
болница в област Стара Загора. 
А въпреки отчайващия недос-
тиг на медицински сестри, ръ-
ководството на Белодробната 
болница в София уволни сес-
тра Мая Илиева, заради про-
теста й срещу мизерното за-
плащане и опасните условия 
на работа. 

От 8 до 9 юни общият брой 
на лабораторно потвърдените 
случаи на коронавирус у нас на-
расна с 83, достигайки цифрата 
2810, от които близо 300 меди-
ци. А броят на починалите за 
едно денонощие се увеличи с 4 
и достигна цифрата 164 души. 
Ден по-късно, на 10 юни, ин-
формационният портал на МЗ 
показваше нови 79 заразени и 3 
починали. С тях потвърдените 
случаи на коронавирус ставаха 
2889, а починалите – 167. После 
се оказа, че към цифрата на за-
разените трябва да се добавят 
още 30 от миналото деноно-

щие, които не са били отчете-
ни. Така броят на лабораторно 
доказаните случаи на заразяване 
с коронавирус за едно деноно-
щие достигна 100, а на 12 юни 
беше поставен рекорд - 104 за-
разени, колкото не е имало от 
началото на епидемията. Вмес-
то плато – нов пик на панде-
мията! За сравнение 30 страни 
в света не отчитат нито една 
жертва, като Виетнам, Лаос и 
Монголия са съседки на Китай, 
а Макао – бившата португалска 
колония, е част от Китай. Зато-
ва пък към 10 юни, когато за-
разените в света надхвърлиха 
цифрата 7,2 милиона, а почи-
налите бяха повече от 411 000 
души, САЩ отчитаха 2 045 000  
заразени и 114 148 починали от 
коронавируса. Следваше ги Бра-
зилия със 742 084 заразени, но 
по отношение на жертвите не-
посредствено след САЩ се на-
реждаше Обединеното крал-
ство Великобритания с 40 883 
починали. На трето място по 
брой на жертвите на коронави-
руса бе Италия с 34 043 почина-
ли, четвъртото място заемаше 
Франция с 29 296 починали, 
а пета беше Испания с 27 136 
жертви на коронавируса, без 
нито една жертва за последни-
те две денонощия. За сравнение 
в Китай имаше 83 046заразени 
и 4634 починали, а в Русия по-
чиналите бяха 6142. Съседка-

НАБЪЛБУКВАНЕ?

та ни Турция отчиташе „само“ 
4729 починали, а след бурните 
протести, управляващите бяха 
принудени да се откажат от на-
мерението си да наложат дву-
дневна забрана за излизане на 
улицата в 15 области, сред които 
Анкара, Истанбул, Измир и Бур-
са. Така че премиерът Борисов 
има защо да благодари на бъл-
гарския народ за търпението, 
с което прекара в социална из-
олация и карантина месеци-
те от март до юни. По броя на 
починалите от коронавируса на 
Балканите ние сме по-добре 
от Турция, Румъния, Сърбия 
и Гърция, но определено сме 
по-зле от Черна гора, Албания,  
Хърватска, Словения, Босна и 
Херцеговина и Северна Маке-
дония, които имат съответно 9, 
34, 106, 109, 161 и 164 почина-
ли. Да не говорим за Словакия 
с нейните едва 28 жертви. А 

уж албанският премиер Еди 
Рама се беше обадил на Бори-
сов, за да го пита: „Бойко, кажи 
как го правиш, че и ние да го пра-
виме“?! Или ученикът е надми-
нал учителя си, или е потърсил 
акъл другаде, щом към 12 юни 
в Албания имаше само 35 по-
чинали от COVID-19, а у нас те 
бяха станали 168. Но прибър-
заното разхлабване на мерки-
те, започнало с отварянето на 
ресторантите, безконтролно-
то пропускане на преселници 
от Турция до Кърджали и Лу-
догорието и очакваният при-
лив на алкохолни туристи от 
Англия може да заличат всич-
ки позитиви от борбата с епи-
демията на COVID-19. В Южна 
Корея, където бяха провъзгла-
сили победа над коронавируса, 
върнаха строгите мерки след 
като ги връхлетя втората въл-
на на епидемията. В най-засег-

натите европейски страни не 
само не се поучиха от негатив-
ния български опит, ами раз-
хлабват още повече мерките, 
за да спасят икономиките си. 
Само Великобритания наложи 
14 дневна карантина за влезли-
те от чужбина. В Северна Маке-
дония върнаха временно ка-
рантината, в Гърция запазиха 
7-дневната задължителна ка-
рантина за дошлите от чуж-
бина, в Турция опъват нерви-
те на населението със забра-
ни за излизане на улицата. А 
България, въпреки всички пре-
дупреждения на СЗО за прибли-
жаваща втора вълна на панде-
мията, се превръща отново в 
разграден двор и сметище на 
Европа. Ако не други, туристи-
те от Англия може да развалят 
и без това фалшивата опти-
мистична статистика на уп-
равляващите у нас гербери 

и патриоти. Тя сякаш е скрое-
на според анекдота, публикуван 
в електронния вариант на ру-
ския вестник „Московский ком-
сомолец“. Който гласи: „В Русия 
е постигнат положителен спад 
в устойчивия ръст на намаля-
ването на растежа на броя на 
заболелите от COVID-19“. Как-
то се казва, нека последният да 
затвори вратата. Дойде лятото 
и българите няма да отидат на 
море за първи път заради ко-
ронавируса. Преди епидемия-
та пак може да не са ходили, но 
от безпаричие. Преди време Бо-
рисов казваше, че е предупре-
дил колегите си от съседните 
страни да не купуват маски и 
защитни облекла от Китай, за-
щото щели „да се набълбукат“. 
Но, след като правителството 
му поръча, плати и внесе ми-
лиони ненадеждни тестове от 
Китай и маски от съмнител-
ни производители на фурми 
от ОАЕ, май и България се „на-
бълбука“?

„До тук, както твърди ру-
ският вестник, през 2020 годи-
на видяхме три от четирите 
конника на Апокалипсиса. Ос-
тава да видим Глада“. Конници-
те на Апокалипсиса са описани 
в главата „Апокалипсис“ („От-
кровение“) на последната кни-
га от Новия завет – Евангелие 
от Йоан. Това е книгата, време-
то на чието написване немският 
професор Вернер е определил 
още през 60-те години на 19 
век. Това е 68-ма година преди 
новата ера, когато изоставеният 
дори от гвардията си гонител на 
християните, смахнатият рим-

ски  император Клавдий Герма-
ник Нерон, се самоубил във ви-
лата на свой освободен роб. По-
неже трупът му не могъл да бъде 
намерен и християните се стра-
хували, че ще се появи отново, 
за да ги довърши, авторът на 
книгата закодирал името „Не-
рон Кесар“ с „числото на звяра“ 
666. В книгата се разказва как 
Исус Христос отворил първите 4 
от 7-те печата на свитъка, който 
държал Господ. Появили се 4 ко-
нници, които се смятат за пред-
вестници на Страшния съд. Бе-
лият, наречен Завоевател, носи 
лък и корона; червеният държи 
изправен нагоре меч и симво-
лизира Войната; черният дър-
жи двойка везни в ръка и сим-
волизира Глада; бледият пред-
ставлява Смъртта и зад него 
върви адът. Четиримата заед-
но умъртвяват с меч, глад и мор 
1/4 от Земята. От тях остана да 
видим само Глада. И да научим 
какви са били целите на „орга-
низирания хаос“, станал въз-
можен, благодарение на СЗО 
и на страхливостта, безотго-
ворността, корупцията и не-
кадърността на национал-
ните правителства. Всички те 
доведоха до парализата на на-
ционалните системи на здра-
веопазване, която гърмящи-
те един след друг скандали не 
могат да скрият. Що се отнася 
до психологическите последи-
ци от преживявания от чове-
чеството коронавирусен кош-
мар, да се запитаме, както пра-
ви Мине Сьогют: „Народите ли 
полудяват, или държавите?“ 
(„Джумхуриет”, 05.06.2020).

Атанас СТОЙЧЕВ

ПАРАДЪТ НА ПОБЕДАТА
От стр. 1

А иначе, като че ли съвсем не 
е време за поезия. И все пак, чо-
век носи душа, радва се, очак-
ва, мечтае!... Въпреки цялата 
бъркотия! И с либерализма, и 
със свободата, и с демокрацията, 
и с управниците, и със стоящите 
зад тях властови центрове… За-
това ни е нужна историята и ис-
торическата истина.

По пътя от Берлин до 
Москва и обратно.

Всяко зло – за добро, е ка-
зал народът. При военните е 
по-иначе. От всяка загуба, да мо-
жеш да „изковеш” победа. Коро-
навирусната пандемия попре-
чи Парадът на Победата да се 
проведе на 9-и май. Но пък по-
могна да се избистрят, да се 
утаят и видят ясно страсти-
те и фактите. Кой, все пак, е 
агресорът? И кой е спасителят 
на Европа от „кафявата чума”! 
Светът сякаш дори не е чувал 
за плановете на Хитлер. Пък 
и хората бързо забравят. А и 
лесно прощават. Така че няма 
прости изводи. Всичко е мно-
го сложно!

Въпросът за парад на съю-

зниците по повод падането на 
Берлин се прокрадва и комен-
тира още след подписването 
на капитулацията на Герма-
ния в Берлин. Но „съюзниците” 
САЩ и Англия, като че ли са за-
ети повече с въпроса кой какво 
и колко ще заграби и отмък-
не, отколкото с някакъв парад. 
Само ще спомена, че днешната 
НАСА, нашумяла с космиче-
ските си подвизи, води нача-
лото  си от 1945 г., когато САЩ 
измъкват стотици вагони, 
натоварени с немски ракети 
Фау-2. Отмъкват с камионите и 
документацията за тях. И всич-
ки елитни ракетни специали-
сти начело с Вернер фон Бра-
ун. Над 1000 тона уранова руда 
отплува от Германия за Аме-
рика. А което не успяват да на-
товарят… летящите крепости 
превръщат в пепелища. Да не 
го видят руснаците. „Ние бяхме 
жалки готованковци… Немска-
та ракета Фау-2 икономиса за 
американските военни изслед-
вания 50 милиона долара и 5 го-
дини време…” – признава Хол-
гер Тофтой. А Вернер Браун е 
в стихията си. Неговата гру-

па обучава американците… и 
взаимно се нахъсват.

И пак за Берлин. В тези 
дни, събитията са и героич-
ни, и исторически, и трагич-
ни. На 30 април, в 15 часа, 
Червеното знаме на Победа-

та се развява над Райхстага. 
50 минути по-късно и 10 дена 
след своята 55-годишнина, 
Хитлер поглъща ампула ци-
анкалий. На следващия ден, 1 
май, в 3 часа и 50 минути, но-
вият началник на немския ге-

нерален щаб, генерал Кробс, 
предава на командващия 8-а 
гвардейска армия Чуйков 
писмо от Гьобелс до Вървов-
ното командване на СССР. В 
него се казва: „…

На стр. 6

Генерал Владимир Стойчев (крайният в дясно) участва в парада на победата, като командващ на 
Първа българска армия в състава на 3-ти украински фронт, , Москва 24 юни 1945 г

Н
яма благодарност, няма добро ненаказано! Сал един 
Недодялко ПИК-а (без да броим д`Антон Тодоров) йощ 
държи развято знамето на платото на блатото, ама не се 
знае докога. Неизвестността също плаши.

С такъв дрийм-тим никой не би тръгнал на разузнаване, камо 
ли да е щастлив на рождения си ден. 

Тъжно, някак си!
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Минчо МИНЧЕВ

К
акто се вижда от поместено-
то съобщение и моя скром-
ност взе участие в това бла-
городно начинание. Няма 

да бъде неистина, ако призная, че зад 
привидно сухите факти, се разгръ-
ща всъщност територията на едно 
голямо човешко вълнение, което бе 
обхванало всички участници в съби-
тието. Дори микрофонът, пред кой-
то говориха отговорните лица, по-
някога се задъхваше от вълнение и 
накъсваше думите им. Така или ина-
че множеството, което беше на съби-
тието видя, взе участие в него и ще ум-
ножи и преумножи със сигурност но-
вината за това начинание - Гради-
ната на Паметта, така аз сам за себе 
си нарекох зелената площ около 108 
училище в квартал „Дружба“, където 
бяха засадени символичен брой дър-
вета. Лично аз засадих един явор и 
един чинар. Не бих могъл да възпро-
изведа думите на ораторите, но бих 
искал да запиша думите на вълнение-
то, които бушуваха в моите гърди, до-
като натисках с правата лопата кора-
вата българска земя. Когато изпра-

вих кръст и огледах огъващите се от 
хладния юнски вятър крехки стъбъл-
ца, въздъхнах и казах на глас, просто 
за себе си: 

„Да даде Бог това начинание да пре-
бъде! Тези дръвчета да станат гора, да 
пуснат корени дълбоко, дълбоко в зе-
мята на България. Да се раззеленят 
широките им клони! Да се налеят със 
живот и птичи песни! И както е написал 
дядо Любен, да мирише на младост!

Нека столетия да шуми зелената им 
кръв и да изкачва към светлината души-
те на мъртвите и те да отварят очите 
на живите. Без България – няма Ру-
сия! Без Русия – няма България!

Имало е много войни – и кървави, и 
яростни, и справедливи. И освободител-
ни! България знае и помни това. Но ис-
торията не познава война, в която цял 
един народ е бил призван от синов-
ния си дълг и жертвоготовно, и жерт-
воспасително е сътворявал подвига. 
И той побира цяла Русия, в един полк на 
безсмъртието. 

Да возкреснет Бог и пусть разто-
чатся врази его!“

На 12 юни - в Деня на 
Националния праз-
ник на Русия,  в сто-
личния квартал 

„Дружба“ в парковата зона око-
ло 108-мо училище бяха засаде-
ни дръвчета, които поставиха 
началото на „Парк на Памет-
та“. С това българската общест-
веност се включи в Международ-
ната инициатива „Сад Памяти“, 
посветена на 75 годишнината 
от Победата, в памет на загина-
лите герои. В тази инициатива 
са включени представители от 
над 80 страни от всички конти-
ненти, с надеждата, че ще бъдат 
посадени милиони дръвчета – 
за всеки загинал герой.

Събитието беше организи-
рано от Фондация „Устойчиво 
развитие за България“ и Българ-
ския антифашистки съюз с ак-
тивната роля на организациите 
на БСП и БАС в столичния ра-
йон Искър. 

Въпреки дъждовното време 
и ранния час, имаше много же-
лаещи да участват в засаждането 
на новия Парк. Особено актив-
но участие взеха младежите-до-

броволци, участици в движени-
ето „Волонтеры Победы“, жители-
те на район „Дружба“, ветерани, 
представители на интелиген-
цията, общественици. Гостите 
бяха приветствани от Борис Цве-
тков – зам.-председател на ЦС 

на БАС и Алексей Новоселов – 
съветник в Посолството на Ру-
сия в България. Сред официал-
ните лица в акцията участваха 
още ръководителят на Предста-
вителството на Россътрудни-
чество в България Олга Широ-

кова, Станка Шопова – предсе-
дател на Фондация „Устойчиво 
развитие за България“, предсе-
дателят на Форум „България-Ру-
сия“ Светлана Шаренкова, Ка-
лоян Паргов - председател на 
ГС БСП и на групата съветни-

ци в Столична община, генерал 
Стоян Топалов – почетен пред-
седател на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса и резер-
ва, Минчо Минчев председател 
на партия „Нова Зора“ и много 
други.

Същият ден, в 12 часа, пред 
Паметника на Цар Освободител 
в центъра на столицата, бяха 
поднесени цветя от предста-
вители на Посолството на Ру-
сия в България, на Россътруд-
ничество и Русския култур-
но-информационен център, 
Българо-руската търговско-
промишлена палата, Съюза 
на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва, Коорди-
национния съвет „България-
Русия“ и организациите члену-
ващи в него; от Съюза на бъл-
гарските писатели, Съюза на 
българските журналисти, ПП 
„Нова Зора“ и много други пред-
ставители на българската об-
щественост.

АКЦИЯ „пАмЕТ“ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ
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Ние съобщаваме на вожда на 
съветския народ, че доброволно 
си отиде от живота фюрера… 
Аз упълномощавам Борман да 
установи връзка с вожда на съ-
ветския народ. Тази връзка е не-
обходима за мирните прегово-
ри… Гьобелс”. По-късно става 
известно, че вечерта на същия 
този 1 май, в 20 часа и 30 ми-
нути, се самоубиват и Гьобелс, и 
жена му Магда, ведно с шестте 
им деца. Последва ги и Кребс.

Хилядолетният Райх е в 
агония.

На 2 май, в 1 часа и 50 ми-
нути през нощта, от обкръже-
ните немски части в Берлин 
постъпва съобщение за пре-
кратяване на бойните дейст-
вия. Изпратени са и парламен-
тьори. А на сутринта в 6.30 ч. се 
предава и командващият от-
браната на града генерал Вей-
длинг, който вече е обявил по 
радиото заповед за прекратя-
ване на съпротивата. В този 
ден, в района на Берлин, се пре-
дават в плен 134 000 немски 
войници и офицери. На 6 май, 
официалният нов държавен 
глава Дьониц изпраща при 
Айзенхауер генерал Иодъл със 
задачата за примирие. И на 7 
май, в Реймс, в 2 часа и 41 ми-
нути, американският главно-
командващ, ръководителят 
на съветската военна мисия 
генерал И. А. Суслопаров и 
представители на съюзници-
те, подписват акт за безуслов-
на капитулация на Германия. 
Налага се отново да се намеси 
Сталин. Той упреква организа-
торите на едностранното съг-
лашение, което определя като 
лош сговор. В края на крайща-
та става въпрос за престижа на 
страните разгромили агресо-
ра. В секретно послание до Тру-
ман той остро осъжда неловко-
то положение, което въвежда в 
заблуждение света. И заключа-
ва с отлагане на обявяване-
то на капитулацията до 7 часа 
вечерта по съветско време на 
9 май. Един добър ход, който 
не оскърбява съюзниците, но 
и не им позволява да си прис-
вояват победата и да се само-
рекламират. А подписването 
следва да стане не едностран-
но, а задължително пред Вър-
ховното командване на всич-
ки страни от антихитлериска-
та коалиция. И то там, откъдето 
тръгва фашистката агресия – в 
Берлин.
И двама българи в парада

На срещата в Ялта, между 
Сталин, Рузвел и Чърчил, е при-
ета секретна договореност, че 
два-три месеца след капиту-
лацията на Германия СССР 
ще встъпи във война с Япо-
ния, според споразуменията 

между съюзниците. Условията 
включват връщане на южните 
части на Сахалин и Курилски-
те острови. И точно на едно об-
съждане на въпросите по под-
готовка на бойните действия в 
Далечния Изток, за първи път, 
Сталин изказва мисълта си за 
провеждане на знаменития 
победен парад. Очевидци отбе-
лязват, че след решаването на 
разглеждания въпрос, неочак-
вано пита: „Не следва ли в чест 
на победата над фашистка Гер-
мания, да проведем в Москва Па-
рад на Победата. С участието 
на най-отличилите се герои – 
сержанти, старшини, офицери 
и генерали?” Забележително. По 
подобен начин Сталин поставя 
въпроса и за парада в началото 
на ноември 1941 г. Тогава, оч-
аквано, всички са шокирани. 

Докато сега, този въпрос просто 
витае във въздуха. И възторже-
но, въодушевено, другите двама 
големи, я подемат.

На 24 юни 1945 г., в деня на 
провеждането на този истори-
чески церемониал, над Мос-
ква ръми ситен дъжд. Черве-

ният площад е потънал в яр-
кочервени знамена и флагове. 
По указания на Генералния щаб 
всеки фронт формира по един 
сборен полк от хиляда души 
– по двадесет в редица. В него 
са включени най-достойните 
фронтоваци, извоювали побе-
дата, независимо от званието и 
рода войска. Тук, в състава на 
Трети украински фронт, под 
командването на маршал Тол-
бухин, са и двама българи. На 
много фотоси най-вляво личи 
легендарният командващ 
Първа българска армия гене-
рал Владимир Стойчев. Той е в 
първата редица. По-назад в ре-
диците е и полковник Станчо 
Хаджиев от Шипка, бъдещ на-
чалник на Военното училище 
в София. Само че, напоследък 
нещо свирката на българската 

политика свири против българ-
ския героизъм. Още в начало-
то стана дума за ценностите, за 
промените и измяната!

200 хитлеристки бойни 
знамена на мокрия паваж

Командващ парада е мар-
шал Рокосовски. Пред трибу-

ната преминават представите-
лите на армията-победител-
ка. Пред полковете знаме-
носци маршируват носейки 
363 бойни знамена. Постро-
яването е като на бойното поле 
– от север на юг. Внезапно, 
могъщият оркестър замлък-
ва. Площадът потъва в ти-
шина. И изведнъж, тревожен 
гърмол от стотици барабани 
раздира настъпилата тиши-
на. С маршова стъпка на пло-
щада навлиза колона войни-
ци носещи сведени пленени-
те немски военни знамена и 
щандарти. Двеста войника 
- двеста знамена! Когато се 
изравняват с Мавзолея, вой-
ниците с каски рязко се об-
ръщат и хвърлят трофейни-
те реликви в подножието на 
Мавзолея на Ленин, на чиято 

трибуна е върховният главно-
командващ. И гръмват бара-
баните в символния речитатив 
на смъртта на честта на пова-
ления агресор. Велико и неза-
бравимо. Вали дъжд, а на мок-
рия гранит падат знамената на 
Вермахта. Първото хвърлено 

знаме е личният щандарт на 
Хитлер. Това е апогеят на Па-
рада на Победата. Каква я ми-
слеха Хитлер и онези, които му 
повярваха, каква излезе! 

После площадът се изпъл-
ва от грохота на мотори. В па-
раден строй и равни редици, 
оръдията със звезди на ство-
ловете запълват въздуха с ми-
рис на барут. След гаубиците 
и зенитните установки по 12 
в редица преминават проти-
вотанковите оръдия, круп-
нокалибърните системи, ле-
гендарните „катюши”, най-
добрите танкове Т-34, ИС, 
самоходните артилерийски 
установки…

Така е било на 24 юни 1945 
г. Не много преди това е по-
дписана безусловната капиту-
лация. А официалното прекра-
тяване на функционирането 
на правителството, назначе-
но от Хитлер, става чак на 23 
май. Когато по личното нас-
тояване на Сталин то е арес-
тувано. Пак в този ден е пре-
кратено и функциониране-
то на върховното командва-
не на немската армия. С това 
юридическото съществуване 
на „Третия райх”, е прекрате-
но. До това време Чърчил не 
прави нищо. Впрочем, пра-
ви. Скоро след Ялтенската сре-
ща дава разпореждане за под-
готовка на операция срещу 
Червената армия с код „Не-
мислимо”…

 А как е сега? Част от ис-
тината ще видим на 24 юни, 
75 години по-късно. И ако ня-
кои държавници решат да бой-
котират парада, сигурно е, че 
„упълномощените” съгледвачи 
ще са там. Да видят, да завидят. 
Пък дано да решат да спрат!

ПАРАДЪТ НА ПОБЕДАТА

ДА ДАДЕ БОг!

Маршал Будьони, Сталин и маршал Жуков приветстват войските.

Съветникът в Посолството на Русия в България Алексей Новоселов приветства участниците в събитието. Първият вля-
во Борис Цветков - заместник-председател на ЦС на БАС, домакин на инициативата на фондация „Устойчиво развитие“ - 
„Парк на паметта“ 
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Орхан БуРСАЛъ

Най-голямата страна 
в света, засегната от 
COVID-19, са САЩ. 
Защо? Огромна стра-

на, с население до 320 мили-
она, световен хегемон, или 
поне така твърди по тази тема. 
Уж ще преподава на света уро-
ци по демокрация, от богата 
по-богата е, все още печата 
колкото си иска от своите до-
лари и ги пуска по света. В нау-
ката, в технологията и патентите 
е първа, или втора, и съперни-
кът й в тези области е Китай. 
Има свръхбогаташи и невежи 
избиратели, които ще направят 
президент един обикновен бога-
таш, който ще може да предиз-
виква света. С умрелите до вчера 
112 хиляди души, при общия 
брой на починалите в света 412 
хиляди, това значи, че на САЩ 
се падат една четвърт от жерт-
вите на коронавируса! И без 
да се засрами, човекът си седи в 
креслото!

Възходът на стоте 
милиардери

Ето защо толкова много хора 
бяха засегнати от COVID-19. И 
може би отговорът на този въ-
прос е скрит в почерненото от 
мен по-горе изречение. Един 
Тръмп, който мисли само за 
парата, работодателите, бога-
тите и другите...

Хората, които постоянно ся-
дат в президентското кресло в 
САЩ, са патроните, богатите, 
оръжейните производители и 
търговци, нефтодобивници-
те и подобните на тях... Изка-
терил се на върха за 10-15 годи-
ни със 150 млрд. долара богат-

ство, започнал с книгоиздаване 
и пораснал със супермаркетинг, 
„Амазон“ и подобните нему, 
всъщност с единия си крак са 
до петролодобивниците. И във 
всеки случай, на лягане и става-
не се молят за Американската 
система, която ги е направила 
милиардери в толкова кратък 
срок.

Разбирането за много висо-
ките печалби е в наличието на 
действащ механизъм за мно-
го тежка експлоатация. Добре, 
извън богатите, как е народът 
например по въпроса за здра-
веопазването? 

Сега да дойдем до причини-
те на нещата, някои от които ще 
споделя:

Болниците се затварят
- В САЩ близо 27,5 мили-

она човека нямат здравни за-
страховки. Това са 8,5% от на-
селението;

- Здравните услуги ги из-
вършват основно частните 
болници и застрахователните 
компании;

- Болниците в районите, къ-
дето живеят бедните, които не 
могат да получат достатъчно пе-
чалба, се затварят;

- През 2019 г. 567 715 души 
са без дом и живеят на улици-
те;

- А 40 милиона хора живе-
ят в нищета и лишения;

- В затворите има над 2 ми-
лиона осъдени;

- Крайно разпространен е 
трудът без осигуряване;

- В огромната страна не мо-
жаха да се намерят апарати за 
обдишване!

- За първи път от 100 годи-
ни се съкрати средната про-
дължителност на живота;

- 500 хиляди умряха от 
свръхдоза наркотици;

- Рядка страна, в която 
няма национална система на 
здравеопазване;

- За да не паднат доходите 
им с прекаленото увеличаване 
на броя на лекарите, обучение-
то на доктори е много ограни-
чено;

- Ежегодно полицаите 
прострелват и убиват 1000 
души. Защото полицейските 
престъпления са средството да 
се поддържат на крака една 
толкова тежка експлоатация и 
противонародна система;

- Вижте и от този ъгъл защо 
протестите в страната не свърш-
ват.

Третият голям срив
- Днешната криза е третото 

срутване на капитализма през 
21 век. През пролетта на 2000 
г. беше кризата на техноло-
гичните компании (дот-коми-
те – бел.ред.); през 2008-2009 г. 
беше ипотечната криза, а сега 
е кризата с коронавируса. Ин-
тересно е, че онези, които ис-
кат да защитят капитализма, 
назовават кризите според не-
щата, които са ги започнали. 
Все едно, че капитализмът е 
бил невинен, че е станал жерт-
ва на срутване, произтекло от-
вън;

 - Капиталистическите стъп-
ки, предприети за разрешаване-
то на “.com”-кризата в Амери-
ка, през 2000 г., родиха криза-
та от 2008-2009 г. А стъпките, 
направени за разрешаване на 
кризата от 2008-2009 г. – оче-
видно е, че не са били извлечени 
необходимите уроци, - докара-
ха днешната криза;

 - Отново парите отиват 
при най-малката част от на-
селението на САЩ, т.е., при 
работодателите. И отново ще 
има ужасни последици, но по-
неже те все повече нарастват, 
ще има още по-голяма иконо-
мическа криза.

послепис на автора:
Данните в тази статия 

взех от страницата на Бай-
рам Али Ешийок „Наука и уни-
верситет“ поместена в послед-
ния брой на списание „Наука и 
технология за всеки“. Всъщност 
тази тема аз разработих също и 
в статията си от 7 юни. Приеме-
те това мое писание като нейно 
малко разширение...

Превод: Петко ПЕТКОВ
Източник: 
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НА ВНИМАНИЕТО НА
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВ
МИНИСТъР НА
ВъНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПу-

БЛИКА БъЛГАРИЯ

ПРИЗИВ от патриотично движе-
ние „Народна сила”

По официални данни в предели-
те на Украйна днес живеят над 200 хил. 
българи. Въпреки че българското мал-
цинство е едно от най-големите в 
страната, подкрепата на българската 
държава към неговото културно, ад-
министративно и духовно съхране-
ние е все още недостатъчна! 

Тези дни станахме свидетели на те-
риториално-административна ре-
форма в Болградския район, която 
цели да раздели българската общност 
на 5 отделни части!

Също така от няколко години на-
блюдаваме системни опити за “укра-
инизация”, духовно и културно унищо-
жение на българите в Украйна! 

Припомняме, че още през 2017 г. 
беше приет т.нар. Закон за образова-
нието в украйна. В чл.7 от него се по-
сочва, че „единственият език в образо-
вателния процес в учебните заведения е 

държавния (т.е. украинския) език”!
От 2019 г. влезе в сила Закон за ук-

раинския език, според който: „използ-
ването на държавния (т.е. украинския) 
език в учебно-възпитателния и образо-
вателния процеси във всички учебни за-
ведения е задължително” (чл.17)!

Освен ограниченията да изучава и 
говори майчиния си език, българско-
то малцинство в украйна е принудено 
да промени и своята духовната при-
надлежност от доскоро официална-
та в страната украинска православ-
на църква към автокефалната Право-
славна църква на украйна, в рамките 
на т.нар. „политика на украинизация”!

Особено остро осъждаме нападени-
ята над лица от български произход 
в Болградкса област, както и срамни-
те надписи върху културни паметници 
в Украйна, на които станахме свидетели 
през отминалите дни!

Надяваме се, че подобно на западни-
те съседи на украйна – унгария, Мол-
дова, Полша и Румъния, българската 
държава ще започне да провежда по-
активна политика в подкрепа и за-
щита интересите на българското мал-
цинство в украинските земи!

1/ Да окаже подкрепа и да се обле-
кчи административно получаването 

на българско гражданство за българ-
ското малцинство в украйна от вла-
стите на Р. България. 

 Да бъдат облекчени процедурите 
(по получаване на българско граждан-
ство) за българите от украинските земи, 
за сметка на мигрантския поток с раз-
личен бит и култура от Близкия изток 
и Африка!

2/ Да се обърне внимание и да бъ-
дат порицани нападенията над лица 
от български произход в Болградкса 
област; както и да се вземе отноше-
ние за срамните надписи (по адрес на 
българското малцинство) върху кул-
турни паметници в украйна, на кои-
то станахме свидетели през отмина-
лите дни!

В случай на агресия и неспазване 
на правата на българското малцин-
ство в украйна, правителството на Ре-
публика България следва да използва 
дипломация и “мека сила” в отношени-
ята си с властите на Украйна.

3/ Да се запази и в бъдеще терито-
риално-административната цялост 
на Болградския район, както езико-
вото и духовно единство на българи-
те в украинските земи. 

Болградски район да получи спе-
циален/особен статут!

Болградски район, който е населен 
предимно с бесарабски българи, да за-
пази административно-функционал-
ната си цялост в своите сегашни гра-
ници, като самостоятелен окръг. 

4/ Да се подготви културно-обра-
зователна стратегия за българското 
малцинство в украйна, въз основа на 
унгарския, полски и румънски опит.

Смятаме, че съхраняването на ези-
ка, културата и обичаите на българ-
ската общност в украйна ще бъде 
най-добрата гаранция за това, че бъл-
гарското национално малцинство и в 
бъдеще ще продължи да играе ключо-
ва роля за сътрудничеството на ук-
райна с България. 

Още повече българското малцин-
ство в Украйна не разполага с българ-
ски училища, за разлика от унгарското, 
румънското и полското етническо мал-
цинство.

Предварително изказваме своята 
признателност за проявения патрио-
тизъм и съпричастност към това об-
щобългарско и национално дело!                                            

д-р Георги ДИМОВ
Председател на патриотично  

движение “Народна сила”

Александър ЗАПОЛСКИС 

Настоящият хаос няма 
нищо общо с кон-
фронтацията между 
бели и черни. Всъщ-

ност целият расов проблем 
се изсмуква от пръстите. Ще 
кажа, че запазването му е изгод-
но изключително за черноко-
жите, което им позволява да 
извлекат многобройни от-
стъпки буквално от въздуха. 
Белите в САЩ нямат задължи-
телна квота за работни места. 
Докато черните ги имат. Ако 
на белия е била отказана рабо-
та, историята приключва. Ако 
на черен е отказана, работода-
телят ще трябва да докаже, че 
това не е било расизъм.

Оттук възниква второ. 
Няма конфронтация между 
индустриалния свободен Се-
вер и робския Юг. Граждан-
ската война в САЩ възниква по 
чисто икономически предпос-
тавки, които вече не същест-
вуват.

Трето (следва от двете точки 
по-горе), никоя война няма да 
обедини нацията. Това е въз-
можно, само когато се сблъс-
кате с определен външен враг, 
стремейки се към тоталното 
унищожаване на врага, неза-
висимо от раса, гледни точки 
и всичко останало.

Но такъв противник в обек-

тивната реалност днес не нахлу-
ва в Америка. Обективно казано, 
такъв в природата изобщо не 
съществува.

Една експанзивна война, 
извън границите на амери-
канската държава, изисква 
единството на нацията, преди 
да започне. Това означава, че е 
възможна само с малките сили 
на кадровата армия в рамките 
на локална безкръвна опера-
ция, но не във формат „ставай 
страна огромна“ и „няма земя за 
нас отвъд река Потомак“.

Много ясно се вижда, че не 
черният се боде с белия, а все-
ки, който осъзнава себе си, се 
опитва да се освободи от нати-
ска на държавата като систем-
на институция. За да не плаща 
данъци. За да не се спазват зако-
ните и да не следва наказание. А 
изобщо, за да си правят какво-
то си искат.

И така са всички. Черни, 
бели, латиноамериканци, ази-
атци. Дори мъжете с автоматич-
ните оръжия, привидно се за-
стъпват за поддържането на за-
конността и реда, подкрепяйки 
Тръмп и Америка. Те също ис-
кат ред, според собствената си 
представа за него.

Но всички тези „американ-
ски борци” със системата нямат 
лидери, нямат и ясна идея.

Тази, обявената от „активи-
стите за черни права“, е напъл-

но лицемерна. В тази си фор-
ма тя не може да се осъществи, 
а начинът, по който на практика 
евентуално ще се приложи, не-
избежно ще бъде расизъм. Само 
дето сега е черен.

Повечето афроамериканци 
като цяло са съгласни, че друг 
вариант няма, но в сърцето си. 
Те няма да го признаят пуб-
лично, камо ли пъкда го издиг-

нат като официален лозунг. Не и 
поне засега. С течение на време-
то тази идея ще стане доста по-
приемлива.

Забавно е, че не всички 
цветни привърженици на 
борбата за правата на черно-
кожите разбират докъде ще 
стигнат със своите. Сега те са 
борци със системата, значи са 
свои помежду си. Но, когато 
„идеите победят“, те ще станат 
просто „бели”, т.е. хора от вто-
ри клас.

Спомням си един много 
характерен инцидент от пре-
ди две години. В САЩ, на кон-
церт някъде на стадиона, мно-
го популярен черен рапър ви-
кна на сцената бяло момиче 
от публиката. Тя имаше кра-
сив глас, верен слух, чувство за 
ритъм и буквално се раздаде в 
песните му.

Те пяха в дует прекрасно 

точно до момента, в който тя 
изрече думата - "негъp". Без ни-
каква задна мисъл. Просто ду-
мата стоеше в текста на песента, 
която изпълняваще. И тук, чер-
ният рапър веднага спря музи-
ката и ясно, и много конкретно 
обясни на момичето, че подоб-
ни думи могат да се изричат 
само от чернокож. А на нея, бя-
лата, това не е позволено. За-
щото, когато черен нарича чер-
ния “негъp", това е просто мес-
тен жаргон. А когато го изрече 

бял човек, това е най-страш-
ният и необуздан расизъм. 
След тези разяснения, охрана-
та на певеца свали момичето от 
сцената, а охраната на стадиона 
я отстрани от самото събитие.

Подчертавам, с тези борци 
ще се случи същото. Но те все 
още не мислят за това. В техни-
те глави сега доминира класи-
ческото „и нас, защо?“.

Опонентите им, като цяло, 
обаче имат същият проблем 
с идеите. Те не искат и не мо-
гат да кажат, например, че ра-
сизмът е добър, дори ако някои 
крайнодесни искат точно това. 
И още, те не са в състояние ясно 
да формулират границите на ед-
нозначната норма, в рамките на 
която едно общество трябва да 
съществува без изкривявания 
нито в посока на белия, нито в 
посока на черния расизъм.

Ако елитната група, коя-
то Тръмп представлява, не е в 
състояние да поддържа кон-
трол над ситуацията (засега 
явно, макар и бавно, те губят), 
то бъдещето на САЩ може да 
бъде само едно - да се превър-
нат в Либия. В най-добрия слу-
чай - с корпоративни екстери-
ториални анклави. В най-ло-
шия случай - без тях. В нещо 
като Сомалия. Примерно.

Превод: В. СЕРГЕЕВ
Източник „Поглед инфо”

СВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕСВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕ

Да защитим българите в Украйна

Какво стои зад 
протестите в Америка?

ЗАщО ЕДиН ОТ ВсЕКи 
чЕТиРи ПОчиНАЛи ОТ 

COVID-19 Е В сАщ?

Всяка политическа сис-
тема, измислена от чо-
вешки ум, за да дър-
жи в подчинение хора 

и държави, един ден рухва под 
тежестта на собствените обе-
щания, илюзии и лъжи. Защо-
то е просто един колос на глине-
ни крака. Външните удари, кои-
то я разрушават, са само за ней-
но утешение и, за да се оправдае 
пред историята като мъченица 
и жертва на зли сили и неблаго-
дарни хора. Събитията в САЩ, а 
и тези, които започват в Западна 
Европа (те неизбежно ще дой-
дат и у нас), доказват тази оче-
видна истина. Идва очевидно 

истинският край на история-
та, при който човечеството ще 
осъзнае що за демокрация е 
демокрацията, която буржоа-
зията утвърди.

Вярно е, че под знамето на 
демокрацията Европа постигна 
огромни постижения в техни-
ката и технологиите, които бяха 
истински чудеса на мисълта и 
умението на човека да използва 
ресурсите на природата и обще-
ството. Но твърде рано се видя, 
че зад нея се крие нещо друго, 
което е далеч от прокламира-
ния принцип. То постепенно 
променяше смисъла на поняти-
ето и в практиката си по съще-
ство го анулира и отхвърли. За-
това трябваше да се създаде 

огромен пропаганден и 
репресивен апарат, който 

да поддържа илюзиите 

и да не позволява те да бъ-
дат разобличавани и опровер-
гавани. Този апарат и досега 
работи с усърдие, старателно 
и фанатично. Благодарение на 
пропагандата и репресия сис-
темата на т.нар. „демокрация“ 
преодоляваше трудностите и 
тежките удари, които често по-
лучаваше от историята.

Така тя преживя няколко 
века вътрешно единна, енергич-
на, подчинена на разума и дви-
жението на прогреса. Светът 
бе неин, омиротворяван кога с 
оръжие, кога с пропаганда. Де-
мокрацията завладя буквално 
цялото земно кълбо, присвои 
го и го унизи, превръщайки го 
в свой придатък, но осигури 

единствено на Европа и САЩ 
охолства, лукс, високи техно-
логии. Останалите ги обрече 
на жалко съществуване. Това 
беше смисълът и истинската цел 
на буржоазните революции.

Дойде обаче времето, когато 
тя е принудена сама да вкуси 
плодове на своята изобрета-
телност, които бе предназна-
чила за бедните, непослушни-
те и непокорните.

Нека не се лъжем: събития-
та в САЩ и Западна Европа са 
горчиво-киселите плодове на 
колониализма, безскрупулно-
то налагане себе си, навсякъ-
де, без да се зачитат условия-
та и волята на народите. Това 
са резултатите от безогледното 
експлоатиране на хората, дър-
жавите и природата. 

На стр. 10

ДЕМОКРАЦИЯТА Е 
НЕИЗЛЕЧИМО БОЛНА

Панко АНЧЕВ

Антирасистките протести из американ-
ските градове и в Европа, съпрово-
дени с палежи и обири на магазини, 
отклониха за момент вниманието на 

световната общественост от кризата с корона-
вируса в „страната на неограничените възмож-
ности“. Нашите „свободни“ и „проевроатлан-
тически“ медии също забравиха за „вируса от 
Ухан“, който вършее в Америка, или продължават 
да повтарят обвиненията на американската пра-
вителствена пропаганда, според която Пекин е 

пуснал вируса, за да осуети преизбирането на 
Доналд Тръмп. Вижте обаче какво мисли по въ-
проса един турски журналист – Орхан Бурсалъ. 
Представяме на вашето внимание безпощадния 
му критичен анализ на фалиралата система на 
здравеопазване в САЩ. Статията му е публику-
вана във всекидневника вестника „Джумхуриет“ 
(11.06.2020). Ако съзрете някакви съвпадения със 
състоянието на здравеопазването в България, те са 
(не)случайни.

„Нова Зора“.

mailto:obursali@cumhuriyet.com.tr
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зници вече  писах. Сравних доку-
менталната изложба в Руския 
културно-информационен цен-
тър, първоначално обявена под 
наслов "75 години от  освобожде-
нието на Централна и Източна 
Европа (ЦИЕ) от нацизма" и Де-
кларацията на външните ми-
нистри на САЩ, заедно с 9 дър-
жави-членки на ЕС и НАТО от 
„Нова Европа”. България е „раз-
пределена блоково” - по инициа-
тива и със съгласие на Чърчил, 
(в замяна на Гърция) и на САЩ.

В новия прочит на истори-
ята, актуализаторите, отстоя-
ващи англосаксонската вер-
сия, тактично пропускат, че 
пактът Молотов-Рибентроп от 
23.08.1939 г. е предшестван от 
двустранни спогодби за ненапа-
дение на Германия с Полша (от 
1934 г.) и с други няколко евро-
пейски държави. С основание но-
ваторите осъждат в многотираж-
ни книги и мейнстриймовите ме-
дии СМРАД (средства за масова 
реклама, агитация и дезинформа-
ция), анексията на Западна Бела-
рус и Западна Украйна по силата 
на пакта Молотов-Рибентроп от 
СССР. Но премълчават, че впо-
следствие Варшава получава 
от Сталин, с цената на живо-
та на 470 хил. съветски жертви 
- 1/4 от Германия (Силезия, По-
мерания, Прусия, в т.ч. Вроцлав 
(Бреслау), Гданск, Зельона гура, 
Легница, Шчечин; гр. Клодзко, 
оспорван с ЧСР); Окупирана 
Литва също не върна предоставе-
ните й от Сталин Вилнюс и Клай-
педа (пруския Мемел); Румъния 
– Трансилвания. На Чехия бяха 
върнати Судетите и Щецин, на 
Словакия и Унгария - Задкарпа-
тието.
Казусът „България – Южна 

Добруджа” обаче не е 
аналогичен.

Постижението на българ-
ската дипломация е в резултат 
на успешни и навременни де-
марши в Берлин, Москва, Бу-
дапеща, дори в Лондон и Па-
риж. България е извоювала от 
чисто морална гледна точка из-
конно своята Южна Добруджа 
и с цената на десетките хиляди 
убити и ранени в Отечествена-
та война (1944-1945 г.), без да 
бъдем признати като съвоюва-
щи. Пушечно месо, по решение 
на „великите сили” в антихит-
леристката коалиция? Други-
те щети и поуки от ВСВ за нас 
също не са радостни: 

1. Сбогува се с мечтата за 
териториално обединяване 
на историческото българско 
землище в  Повардарието, Бе-
ломорието и Западните по-
крайнини. 

2. Записа в трагичния мар-
тиролог няколко хиляди ци-
вилни човешки жертви, как-
то и разрушения от бомбарди-
ровките на САЩ и Великобри-

тания над София и още 25-26 
български селища. 

3. Инкасира, въпреки под-
държането през годините на 
войната на дипломатически 
отношения без прекъсване, 
война и окупация от страна 
на СССР. 

4. Като съюзник на Райха, 
получи товара на тежки репа-
рации. 

5. В СССР беше преслед-
вана българската диаспора. 
Там, във финала на студената 
гражданска война, са избити 

няколко хиляди комунисти-
идеалисти. 

6. Дипломатическият, цар-
ският и други архиви на Цар-
ство България са откарани в 
Москва, където се намират и 
до сега. 

7. Нито съюзническата 
операция в Сицилия (лято 
1943 г.), нито откриването на 
Втория фронт (6 юни 1944 г.), 
имат някакво позитивно вли-
яние върху Царство Бълга-
рия. 

8. Въпреки всички небла-
гополучия Царство България 
е единствената европейска 
страна, съюзница или окупи-
рана от Хитлер, спасила на 
100% живущите в обсега на 
държавните й граници 49 000 
евреи и 165 000 цигани. 

На 30.01. м.г. в София, из-
раелската посланичка успя да 
размие спасяването на бъл-
гарските евреи с всевъзможни 
второстепенни статистики: 12 
% от англичаните не знаели 
за Холокоста; още толкова не 
вярвали, че броят на жертвите 
е така висок и пр. И не споме-
на дори цифрата на „недадени-
те” български евреи; думица 
не обели и присъстващият за-
местник-министър на външ-
ните работи. Странна пред-
става за дипломатичен подход 
към един исторически аргу-

мент, с който се гордеем!
Англосаксонската пропа-

ганда (АСП) е доста крайна. 
Още през 90-те години на м.в., 
беглецът от ГРУ Виктор Резун, 
обвини в своя книга СССР, че 
подготвял война с начало - 
юли 1941 г., но Хитлер изпре-
варил Сталин. Същевременно 
обилно е лансирана тезата, че 
всички значими заводи в Съ-
ветския съюз са построени от 
САЩ и Запада; че Хитлер ня-
мал нужда от Русия, а от ук-
райна (житницата), от Крим 
и Кавказ (нефт). Коментират 
се нашироко етническите раз-
селвания из СССР; насилстве-
ните мобилизации и, разбира 
се, пиянството, в т.ч. във вой-

ската; определя се като сатрап-
ско управлението на Сталин; 
както и безсмисленото жерт-
ване на човешки животи. Пре-
мълчават се фактите за разтур-
ването на Коминтерна през 1943 
г.; за „избирателните” бомбар-
дировки в Германия и Евро-
па; разрушенията над Бълга-
рия;  сриването на Токио от 
САЩ; атомните бомбардиров-
ки над Хирошима и Нагасаки 
и стотиците хиляди невинни 
жертви на атомните взриво-
ве. Премълчава се хвърлянето 
на взривяващи се детски иг-
рачки над София и дори този 
факт „се опровергава” след като 
свидетели на тази англосак-
сонска „хуманност” не остана-
ха. Не ми е известно и дали пре-
зидентът Радев  е окачил в каби-
нета си портрета на героя-летец 
Списаревски (от 2009 г. полк.), 
както му бях препоръчал пис-
мено на 13.10.2016 г. За българ-
ските пропагандни наемници 
не искам и да питам дори, за-
щото знам, че и дума няма да 
споменат за подвига на съзна-
телно пожертвалия живота си 
легендарен пилот. 

Премълчавайки, че са „ха-
ризали” Централна и Източна 
Европа на СССР, нашите англо-
сакски „партньори” се хвалят, 
че са спечелили двете светов-
ни войни, както и Студената 
война, и превъзнасят изклю-

чителността на САЩ. 
Всички възможни гладо-

мори в СССР се приписват на 
„болшевиците в Кремъл”. За ро-
лята на антируски геополитиче-
ски таран се агитира най-целе-
насочено и успешно в Полша, 
Балтика и Румъния. Резултати 
от антисъветската и антируска 
пропаганда сред по-младото по-
коление управленци, са налице 
напр. в Прага. На възраст под 
40 години са кметът на Прага 
(от партия „Пирати”) и район-
ните  кметове на  Прага 6, Дей-
вице и Прага 11, Ржепориье, 
които инициираха, а общин-
ските съвети решиха, да смък-
нат статуята на маршал Иван 
Конев, освободителя на Прага 

през 1945 г. В замяна на това 
увековечиха с паметна плоча 
ген. Власов, разстрелян като 
предател на СССР, макар че 
по времето на Пражкото въс-
тание части на РОА са се били 
редом с въстаналите пража-
ни. Руското посолство в Прага 
реагира остро, но дори чешки-
ят президент Земан не успя да 
предотврати решението за по-
ставяне на паметна плоча на 
власовци, превербувани от 
немците. Отделно община Пра-
га наименува с № 1 паркинга 
срещу Руското посолство, на 
площад „Борис Немцов”, който 
трябваше да стане и адрес на 
посолството под № 1, защо-
то Немцов бе считан за отяв-
лен несимпатизант на В. Пу-
тин. Последвалият протест не 
бе зачетен и посолството обя-
ви за официален адрес входа 
на консулската служба откъм 
една от двете пресечни ули-
ци. Издевателството бе оче-
видно.

За пропагандно насочване 
в желана посока при формира-
нето на индивидуалния миро-
глед от години се използват ме-
диите, вкл. СМРАД, шоу спекта-
клите, художествената и науч-
но-фантастична литература, ТВ 
каналите, кино- и изобразител-
ното изкуство, статии. В литера-
турата, кино- и театралното из-
куство, т.нар. творческо въобра-

жение, е много удобно оръжие, 
дори за преработване, преина-
чаване и спестяване на истин-
ски събития и факти. Пример  
- филмовият сюжет „Годзила”. 
В японската версия на филма 
от 1954 г. чудовището Годзила 
се появява вследствие на бом-
бардировките над Хирошима 
и Нагазаки през  август 1945 
г. В следващ римейк от 1998 
г., продукция на САЩ, Годзи-
ла е мутирал гущер от района 
на Френска Полинезия, къде-
то се провеждат ядрени опити 
от френската армия. Чудови-
щето достига Ню Йорк, наста-
нява се в тунелите на метрото и 
се приготвя да снесе яйца в за-
лата „Медисън Скуеър Гардън“. В 
нови версии от 2016 г. и 2019 г. 
САЩ спасява света от чудови-
ща и врагове на човечеството. 
Не изключвам при „овладяване-
то на темата” сред враговете 
да се появят вездесъщите аген-
ти на ГРУ. По-важна в случая е 
мисълта на един древногръцки 
мислител: "Знанието не е на-
правило никого по-умен". 
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Експлоатиране без мисъл 
за утре, без разум и 

милост.
Цели народи бяха прене-

сени в Европа и САЩ, за да 
слугуват и работят почти без-
платно, за да живеят добре, 
тези, които са измислили де-
мокрацията и задължават 
всички народи да я обичат, за-
читат и да й се радват.

Можем всякак да обяснява-
ме събитията в САЩ и Франция; 
сигурно много са причините, 
които ги предизвикват и те не 
са никак лесни за анализ и обяс-
нение. Измежду евентуалните 
причини ще посоча и възмож-
ността тези, които много пъти 
досега са организирали в раз-
лични точки по света (спомнете 
си Чехословакия, Полша, Украй-
на) подобни безредици, нари-
чани ту „цветни революции“, ту 
„майдан“, ту нещо друго, сега са 
се самозадействали, за да по-
кажат силата си и, за да взе-
мат нещата в свои ръце. Защо-
то по-добре от всички знаят, че 
с демокрацията е празна дума и 

„къща не храни“. А на всичко от-
горе властта започва да се из-
плъзва и се налага да я държи 
„здрава ръка“. Струва ми се, че 
тази възможност е реална и не 
бива да се изключва!

Но главната е в това, че 
демокрацията е 

неизлечимо болна. 
В нея вече не вярват. Само 

безумец и спекулант днес би ка-
зал, че „нищо по-добро от нея не 
е измислено“. Защото тя изобщо 
„не е добре измислена“; чисто и 
просто в основата й лежи инте-
ресът на тези, които я използ-
ват, за да владеят общества-
та и държавите. В нея нагло се 
проявява социалното лице-
мерие, което повече не може да 
бъде понасяно. Нека попитаме 
защо не позволяват на черно-
кожите в САЩ и на африкан-

ските преселници в Европа да 
се възползват от демокраци-
ята, да имат свои „американ-
ски мечти“ и да се чувстват 
като хора? Нали те са ги накара-
ли да повярват във фалшивите 
им думи и са ги излъгали да се 
преселят, за да живеят богато. 
А пък са им дали да вършат чер-
ната работа, от която изтън-
чените робовладелци и демо-
крати се гнусят и срамуват.

Знам, че ще ми възразят с 
нещо от рода на „виждал ли си 
какво правят черните, как се 
държат, колко са некултурни, 
диви, арогантни“. Виждал съм, 
но аз не твърдя като тези, кои-
то ми възразяват, че демокра-
цията е нещо добро. И знам, че 
тя не гарантира нито права, 
нито работа, нито свобода по 
един и същ начин на всички. 
Защото ги е отредила за „свои-

те хора“. Но щом иска да не се 
бунтуват срещу нея, нека из-
пълнява обещанията си и да 
престане да лъже!

Малко вероятно е бунто-
вете радикално да променят 
САЩ и Европа, защото са сти-
хийни, нямат авторитетен ли-
дер, целите им са твърде общи 
и гневно формулирани, лозун-
гите им са банални и отдавна 
изтъркани. Липсва и реален 
политически субект със своя 
идеология и програма, който 
да поведе недоволните. Ще до-
бавя, че 
не е налице и революционна 

ситуация, 
за да очакваме бунтовете 

да прераснат в социално-по-
литическа революция. А и въ-
просната демокрация е все още 
способна да се справи, при това 

жестоко, с опитите да бъде ди-
скредитирана и отхвърлена. За-
това сега участниците прос-
то ще освободят натрупалата 
се у тях енергия на недовол-
ство. Буржоазните държави 
все още притежават достатъч-
но ресурс, за да потушават по-
добни бунтове.

Но ако сега недоволство-
то не успее, то утре или в дру-
ги ден ще триумфира с исто-
рическа победа. Историята 
работи за него. И ще го ка-
нализира, ограмоти, култи-
вира и ще му придаде поли-
тическа идея и идеология, за 
да сложи край на буржоазно-
то лицемерие и несправедли-
вост. В това не бива никой да 
се съмнява.

Още повече щом демокра-
цията е неизлечимо болна и 
времето й е изтекло.

ДЕМОКРАЦИЯТА Е 
НЕИЗЛЕЧИМО БОЛНА

П
олитиците ни си изгра-
диха навик да ползват 
датите 3 март, 6, 9 и 22 
септември, за да при-

крият собствените си комплекси. 
А около Деня на Европа – Ден на 
победата за Русия, се включват по-
литкоректни всезнайковци на ис-
тория по пропагандните версии 
на Вашингтон, Брюксел, Лондон, 
Берлин или туземски грантови 
угодници. За Русия и нейните 
съюзници ВСВ остава свеще-
ната Велика отечествена вой-
на. Москва и симпатизантите 
й, отстояват съветската теза за 
решаващата роля на Червена-
та армия при капитулацията на 
нацистка Германия. И че ако не 
е бил Денят на победата, няма-
ше да има и Ден на Европа. Но-
вите опорни точки от Вашинг-
тон и Берлин се базират на „ре-
шаваща роля на Западния фронт 
във ВСВ спрямо Източния”, на 
всестранна военна и икономи-
ческа помощ за СССР от САЩ 
и Запад, на съветската неблаго-
дарност за т.нар. lend-lease и пр.  
известната досега пропаганда от 
предходната Студена война. 

До разпадането на Източния 
блок информационните ресур-
си и канали в него бяха тотално 
узурпирани. Тъй като „Истори-
ята се пише (и манипулира (б.а.) 
от победителите” и тогава обаче 
са съществували англосаксонска 
(в САЩ, Обединеното кралство) 
и галска (френска) интерпре-
тации. Огромен обем архивни 
единици засягащи ВСВ лежат 
вече 75 години в архивите на 
САЩ, Русия, Великобритания, 
Франция и други държави, дъл-
боко засекретени и недостъпни 
досега за изследователи и граж-
дани. Т.е.  победителите явно не 
желаят светът да научи за ис-
тинската им, активна 

роля и отговорност в 
разпалването на войната. 

За вината, престъпления-
та и злодеянията им, за техни-
те пропуски, грешки, гафове и 
заблуди. 

Приемам тезата, че корени-
те и на двете световни войни 
през м.в., са заложени в потреса-
ващия страх на „великите сили” 
пред „огромния интелектуален и 
индустриален потенциал на гер-
манската нация, в маниакална-
та им решимост да не допуснат 
Германия да се сдобие с евтини 
ресурси и в отчаяната им реши-
телност да й попречат на абсо-
лютно всяка цена да го стори”. 
В германската орбита тогава са 
Япония, Италия, унгария, Ру-
мъния, България, Финландия, 
Словакия, а Райхът разполага 
и с ресурсите на Австрия, Бо-
хемия и Моравия. Англосаксон-
ската и галската пропаганда по 
всякакви начини се стремят да 
прикрият зловещата си роля в 
световния мир и да прехвърлят 
цялата вина върху СССР, Герма-
ния (особено активни са галите 
по отношение на Берлин) и заги-
налите, които не са в състояние 
да се защитят.

Но статистиката за приноса 
на Източния и Западния фрон-
тове за капитулацията на Бер-
лин е повече от категорична: 
докато ежедневните човешки 
жертви на САЩ във ВСВ са 375-
385 души по различни данни, 
тези на СССР надхвърлят 16 500. 
С 26 милиона жертви от 60-те 
млн. загинали през ВСВ! По-
късно, обособяването на просъ-
ветския блок не става без съгла-

сието на западните съюзници. 
Привържениците на новия исто-
рически прочит не коментират, 
че сегашните наши съюзници 
възразяват „свенливо” с някол-
ко протестни ноти против съ-
ветските танкове през 1956 г. в 
унгария и не се намесват прак-
тически за предотвратяване на 
окупацията на Чехословакия 
през 1968 г. Задоволяват се само 
с кратки устни обяснения пред 

своите поддръжници в Будапе-
ща и в Прага, че унгария и Че-
хословакия са в съветската зона 
на влияние (акад. Г. Марков). 

След 9 май 1945 г. СССР нала-
га в Централна и Източна Евро-
па „народно-демократични” ре-
жими, последвани от комунис-
тически, т.е. създава си санита-
рен идеологически кордон. За 
политико-идеологическите раз-
личия на Русия със САЩ  и съю-

исТОРияТА - НАчиН НА УПОТРЕБА
Размисли относно „новите” англосаксонски 

прочити на Втората световна война

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

В новия прочит на историята, актуализаторите, отстояващи англосаксонската версия, так-
тично пропускат, че пактът Молотов-Рибентроп от 23.08.1939 г. е предшестван от двустранни 
спогодби за ненападение на Германия с Полша (от 1934 г.) и с други няколко европейски държави.

Детски радости

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%9D%D0%
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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ТЕМАТА ОСТАВА ОТКРИТА

Поезията може да има 
различни лица. И 
формата да няма зна-
чение. Шекспир е пи-

сал сонети, Омар Хайям – рубаи, 
а може би всеки японски самурай, 
под разцъфналите вишни, пред 
острието на честта и на меча, на 
границата на живота и смъртта, 
е разказвал суровата си душа в 
хайку. 

Още по-назад във времето, 
слепият Омир, в сложната пое-
тична стъпка на хекзаметъра, е 
извайвал своите песни за богове 
и богоравни. Но първо е сверя-
вал сърцето и ума си по камерто-
на на музата на поезията, преди 
да разкаже на вечността за „гибел-
ний гняв на Ахила, синът Пелеев“.

Към по-кратките, но не по-
малко трудните и съдържа-
телни форми, са се обръщали 
и мнозина български поети. 
Близкия на сърцето ми Андрей 
Германов, след като написа „Ра-
нена патица в лагуната край 
Марица“ и ни дари с прозрението, 
че „най-страшна е сачмата, коя-
то не убива, а ранява“; след като 
в „Изсичането на Лонгоза“ записа 
страшната правда, че заради гла-
да „човек посяга и на красотата“, 
а на друго място разказа драмата 
на „Оцелелия от Термопилите“, 
остави като неизменен обект 
на възхищение за поколение-
то поети от 70-те години, свои-
те „Четиристишия“. Малцина се 
осмелиха да го последват. Борис 
Христов се заканваше да изпра-

ви гънките на валдхорната с тя-
гостната въздишка на своята 
тръпна душа; Таньо Клисуров 
надмогваше спомена за „Голе-
мите дрехи“ от своята юношеска 
младост и изповядваше тайната 
си мечта да бъде знаменит. Па-
руш Парушев подканяше: „Хай-
де, моя  душа, да вдигнем платна-
та!“. Неделчо Ганев обаче, при-
зоваваше: „Спрете Земята да се 
върти! Искам да сляза в Чирпан!“

Парадоксален в своя исказ, 
синтезиран в образното си ми-
слене, той вървеше като в „вне-
дорожник“, както биха се изра-
зили руснаците, отвъд утъп-
кания, но благодарен път на 
традицията, на ритмиката, и по-
знатите, и признати форми 
на стихосложението. Мнозина 
от големите – като Константин 
Павлов и Иван Динков, макар 
и перпендикулярни в свои-
те поетични светове, намира-
ха, всеки сам за себе си, онези 
императиви на неговата пое-
зия, която сама заявяваше и 
ограждаше своята самобитна 
територия. „Каратите на та-
ланта“ – органични или син-
тетични, за тях нямаха значе-
ние. Словото можеше да блес-
ти и като слюда, и като люс-
пица златна, в неизбродимия 
пясък на думите. 

Духовният свят на поетите и 
на поезията преживя своя драма-
тичен синкоп някъде в начало-
то на 90-те. Заглъхнаха трелите 
на вечерния тромпет на Борис 
Христов, които събираха като 
на вечерна проверка много-
гласния строй на разночинната 
рота поети. Старите собствнени-
ци на някогашния публичен дом 
си възвърнаха сградата на ул. 
„Ангел Кънчев“ 5. Опустяха редак-
циите, опустя и  прочутото кафе-
не, което някои саркастични гла-
сове, още преди разрухата, бяха 
нарекли „Сивото поточе“. По-

етите заживяха поединично. И 
разделено. Нямаше вече шумни-
те и едновременно с това съсре-
доточени и смислени компании и 
разговори. Нямаше запои, няма-
ше и закани, че със слово ще про-
меним този свят към добро. Или 
поне не се чуваха.

Животът, разбира се, предя-
ви своите нови норми, нови из-
исквания и нови ценности. Но 
някак друг, непривичен бе запе-
вът на неговия камертон, а пое-
тичните гласове, които го следва-
ха, бяха в някаква друга, също 
тъй непривична и неособено 
мелодична, гама. Пак имаше 
„талантливи“ и „посредствени“, 
но го нямаше неистовия Джага-
ров, който можеше със щедро 
сърце да пришие крила на едно 
цяло поетично ято. Отиде си и 
Здравко Петров, който от висо-
тата на своята критическа взиска-
телност можеше да постановява: 
„Той пише слабо, но това е негова 
особеност!“ Без тях и без мнози-
на други, някои загубиха ориен-

тир, други правилно изчислиха 
конюнктурата, а някои вписаха 
имената си в черния херостра-
товски пантеон, от който няма 
излизане.

На пишещия тези редове, 
един събрат по перо, му го рече 

направо: „Бате Минчо, бе, ти се 
оказа много неориентиран човек! 
Преди те преследваха като фа-
шист, а сега те гонят като кому-
нист!“

Мълчах. Какво да му обяс-
няваш на такъв? Че истината и 
правдата, и преди, и сега, ви-
наги са били недолюбвани ли? 
Или че ако имаш характер да ги 
отстояваш, в едно със собстве-
ните си критерии за дълг и чест, 
друга съдба не можеш и да оч-
акваш.!... Казах си наум: „И не ос-
паривай, глупца!“. И продължих, 
както си знаех.

Но да се върна при Деката, 
както по свойски наричахме 
Неделчо Ганев – „внедарожни-
кът“, с неизчислените кара-
ти на таланта. Демокрацията и 
него го запиля някъде по белия 
свят и дълго нито се виждахме, 
нито се чувахме. Оказа се обаче, 
че „инерцията на земното вър-
тене“, го е стоварила някъде 
по-далече от Чирпан. Кондисал 
е в Несебър, в почивния дом на 

„Арсенал“. И както научих тога-
ва, като управител! Отначало си 
помислих, че е от онези „управи-
тели“, които управляват барие-
рата на паркингите, но се оказа, 
че Неделчо е управител с глав-
на буква. Поетът обаче си оста-

ва поет, дори когато длъжността, 
която заема, някой, като мен, на-
рочно изписва с главна буква. 
И то не защото масата му, как-
то и преди, все така не е празна. 
Не и защото гъстото, като кръв, 
чирпанско вино не се е спряло 
да се лее. Просто Деката си е съ-
щия – широк на жестове, на па-
раболи и образи, които излизат 
извън ударените и неударените 
срички на живота и на стихос-
ложението.

Не зная, случайно или не, но в 
дните около Денят на Русия – 12 
юни, той ми позвъни по теле-
фона: „Изпращам ти, казва, едно 
особено стихотворение. Ще ти 
кажа само финала му: „Русия има 
втора империя – Матушка Рус!“ 
– И затвори слушалката.

Няма да правя и опит за кри-
тически анализ на разности-
шията на Деката. Доколкото 
схващам това е неговият Недел-
чоганевски несиметричен отго-
вор на тревожно избуяваща-
та русофобия, поливана щедро 
със зелени пари и нарочни ин-
структажи. И въпреки това, съ-
кровения израз за опора на на-
рода ни си  остава Русия. И на 
света. Нещо повече, благодарен 
съм му, защото без неговият сло-
весен взлом, все щях да отлагам 
за по-после тези инак нестрой-
ни и разхвърляни мисли за по-
езията и поетите, както и за 
другото, духовното измерение 
на света, в който живяхме. И в 
този, в който живеем сега.

Разбира се темата не е закри-
та, но сега нека прочетем асиме-
тричния поетичен отговор, кой-
то дава Деката на онези, които се 
опитват да ни внушат, че тряб-
ва  да гледаме с ненавист към Ру-
сия. Не го допълвам, но ще кажа и 
аз като капитан Петко Войвода 
на Стамболов: „Няма тояга, коя-
то да избие Русия  от сърцето на 
българина!“.

Минчо МИНЧЕВ

Наполеон.
Французите жигосват с клеймо „N“
 пленените гренадири.
Руснакът отива на дръвника
и отсича ръката си.

*
Обоза с оръдията спира,
пред зейналата яма на пътя.
Петстотин гренадири лягат в пропастта.
Войската минава, по жив мост.

*
Качват Кутузов на бял кон.
Белият кон, прави ход на B:6.
Шах! 

Губи Москва.
Печели Русия!

*
На редута край Плевен,
набучен на щикове,
вдигнат на пирамида,
майор Горталов, разжалва Смъртта.

*
Край Стара Загора
Самарското знаме
забито в небето 
трепти.
Избухва сърцето на 
 подполковник Калитин.
С генералските еполети на дълга и честта
през историята крачи
Свободата. 

*
Синът му е в плен,
   но Сталин,
не сменя редник за генерал.
Голгота е цяла Русия!

*
С тяло затваря амбразурата 
    Матросов.
Куршумите го разкъсват.
Възкръсва, преди да умре.

*
„Освобождавам затворника 
 Сергей Корольов,
излежал е десет години в лагер на Колима“.
Подпис – Лаврентий Берия.

*
„Назначавам за главен конструктор 
 Сергей Корольов,
създател на ракетната техника 
 и космонавтиката в СССР“.
Подпис – Йосиф Сталин.

*
Егоров, Кантария, лейтенант Берест...
вдигат победното знаме над Райхстага.
Гагарин го забива в Космоса!
Русия има втора резервна империя,
Матушка Рус!

АПОТЕОЗ НА РУСИЯ

Неделчо ГАНЕВ


