
www.novazora.net

www.zora-news.com

 ВТОРНИК, 9 НОЕМВРИ 2021 г. ЦЕНА 2 ЛВ. СОФИЯ ГОДИНА XXVI (XXXII) БРОЙ 40

ЗОРА Е !

ISSN 1310-8492

Да спасим Отечеството!

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
В сражение за бъдещето на Родината!

Корнелия Нинова - председател на БСП
Водач на партийна листа 33 в 25-и МИР - София

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Философът би казал, че е късно.
Поетът би добавил, че сме сираци на вечността.

Нихилистът – че така ни се пада.
Песимистът – че всичко е загубено.

Но ние сме патриоти!
И нашата звезда е надеждата.

Тя е незаспиващата сестра на всички мъже на дълга.
На всички синове и дъщери на честта.

На мъртвите и живите.
За тях и за всички,  

за които България не е само земя и небе,  
а крепост и мироздание,  

огнище и дом,  
род и традиция - 

да бъдем разумни, отговорни и честни! 
Да помогнем на България!

Нине и присно и вовеки веков!
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НАЙ-ОЩЕТЕНАТА ДУХОВНА 
ПОСРЕДСТВЕНОСТ В СВЕТА

Петко ПЕТКОВ

Колко илюзии бяха 
разбити на срещата 
на Г-20 в Рим и фору-
ма за климата в Глаз-

гоу! Зад показната загриже-
ност от изхвърляните в ат-
мосферата парникови газове 
като въглеродния диоксид и 
метан, и от обезлесяването на 
обширни области като Ама-
зония и тундрата в Сибир, се 
криеше намерението на най-
големите замърсители на при-
родата, САЩ да продължат да 
добиват въглеводороди, дока-
то обвиняват Китай и Русия 
в немарливо отношение към 
природата и климата. Понеже 
ръководителите на последните 
две страни не удостоиха с при-
съствието си гореспоменати-
те говорилни, а изпратиха свои 
представители. Впрочем, САЩ 
и Индия, също както Китай и 
Русия, не подписаха предло-
жението на 40 страни за по-
степенен пълен отказ от въ-
глищата.

На упрека на Джо Бай-
дън, че Путин не се интересу-
вал от пожарите в Сибирската 
тундра, говорителят на Кре-
мъл Дмитрий Песков отгово-
ри така: „Вярно е, че тундрата 
гори, но горят и горите в Ка-
лифорния и Турция“. Във воде-
щи турски медии, като вестни-
ците „Миллиет“ и „Джумхури-
ет“, припомниха дрямката на 
американския президент по 
време на дебатите за клима-
та, с която той стана обект на 
подигравки. Защото, преди да 
захърка, Байдън беше призо-
вал Света: „Събудете се!“. 

Въпросните срещи на високо 
равнище бяха дамгосани в тур-
ския печат с любопитни епите-
ти, като „Костюмено шоу“, „Игра 
на тронове“, „Климатична кри-
за, правен империализъм“, „Гло-
бален социализъм“ и др. А опи-
тите на Ердоган да се възползва 
от руско-американското обтя-
гане бяха наречени „Нео-Абдул-
хамидизъм“. Понеже Анкара 
закупи от Русия зенитнора-
кетни комплекси С-400 с цел 
да натрие носа на САЩ, кои-
то отказаха да й продадат „Пей-
триът“ и дори я изключиха от 
програмата F-35, в която тя ин-
вестира 1,5 милиона долара, 
без да получи и един самолет. 
Сега Ердоган се мъчи да из-
бие тези пари, искайки САЩ 

да доставят на Турция само-
лети F-16 и да ремонтират и 
осъвременят наличните та-
кива във ВВС на Турция. След 
срещата си с Байдън турският 
президент се похвали, че аме-
риканският му колега обещал 
„да направи всичко, което е по 
силите му“. С тази илюзия Ер-
доган кандиса да отмени из-
гонването на 10 посланици, 
между които и американският, 
които го призоваха в съвместна 
декларация незабавно да осво-
боди бизнесмена Осман Ка-
вала, който търка няколко го-
дини наровете в затвора без 
присъда. Само че и това не по-
могна за придобиването на са-
молетите. Срещу продажба-
та на въпросните самолети се 
обявиха първо трима сенато-
ри, а миналата седмица преду-
предително писмо изпратиха 
на държавния секретар Антъни 
Блинкън и 41 конгресмени от 
Камарата на представителите 
на САЩ. Според тях, тази про-
дажба би отправила погрешен 
сигнал до Ердоган и би наруши-
ла закона, забраняващ оръ-
жейни продажби на врагове 
на САЩ. Така, към икономи-
ческата и здравна криза в Тур-
ция, се прибави и дипломати-
ческа. Напомням, че по повод 
на обявяването на десетте по-

сланици за „персона нон грата“, 
сиреч нежелани лица, външни-
ят министър на Турция Мевлют 
Чавушоглу предупреди, че това 
ще го принуди да подаде остав-
ка. Ердоган отстъпи, оправда-
вайки отказа си от изгонването 
на посланиците с това, че те уж 
били направили стъпка назад. 
Истината е обаче, че той беше 
притиснат отвътре и отвън до 
стената. На 4 ноември Ердоган 
подписа Указ, с който на те-
риторията на Турция започва 

да действа Парижкото спора-
зумение за климата. „Нео-Аб-
дулхамидизмът” се превърна в 
нещо като „чорба със сладолед“, 

т.е., в пълна безсмислица и фак-
тическа капитулация. 

Подобен е и резултатът от 
борбата с коронавируса в све-

товен, регионален и нацио-
нален план. Защото, докато в 
САЩ, Обединеното Кралство 
и Западна Европа са ваксини-
рани 50-60 на сто от населе-
нието, в Африка имунизира-
ните са едва 3-5 %. И добре че 
е Африка, иначе със своите 20% 
ваксинирани граждани, Бъл-
гария щеше да е опашкарят на 
света, а не само на ЕС. За сведе-
ние, от 4 ноември в Турция за-
почна поставянето на бустерна 
доза от ваксината на Pfizer/Bi-

oNTech с приоритет на риско-
вите групи като по-възраст-
ните от 60 години, хронично 
болните от 18 до 60 години и 

здравните работници. 
Болниците у нас са пре-

пълнени с болни от коро-
навируса и неговите много-
бройни мутанти, медиците 
изнемогват, а политиците се 
замерват с обвинения. Дока-
то едни се борят с епидемия-
та, въвеждайки зеления серти-
фикат, други саботират вакси-
нацията с фалшиви новини за 
използване на ваксини с изте-
къл срок. Прокуратурата още 
не намира време да се заеме с 
лидера на ГЕРБ Бойко Бори-
сов, който вместо да си посипе 
главата с пепел, заради пропи-
ляното от неговото правител-
ство време за реформиране на 
системата на здравеопазването, 
жонглира с цифри за висока-
та смъртност и ниската вак-
синация на населението при 
служебното правителство на 
президента Румен Радев. Ся-
каш по времето, когато ни „ле-
куваха“ Бойко Борисов и не-
говите двама министри на 

здравеопазването Ананиев 
и Ангелов, първият от които 
е финансист, не бяхме пър-
ви по смъртност в ЕС и света 
и последни по ваксинация в 
Европа? Недоверието към вак-
сините не се дължи на липсата 
на адекватна разяснителна ра-
бота, а на препирните сред са-
мото лекарско съсловие, раз-
духвани от политици като Бой-
ко Борисов. И ако служебното 
правителство днес може да 
бъде укорено за нещо, то е че 
се опита да „купува“ желаещи 
за ваксиниране, раздавайки 
смарт часовници. А бълга-
ринът знае, че щом за нещо, 
което е безплатно му обеща-
ват материална награда, то не 
е за негово добро. Безплатно 
е само сиренето в капана за 
мишки. Още повече, че вакси-
нираните трябва да подпи-
шат документ за информира-
но съгласие, с който от произ-
водителите на ваксини се сне-
ма всякаква отговорност за 
евентуални негативни после-
дици от прилаганите вакси-
ни. Освен това, погрешно е да 
се внушава, че ваксинирайки 
се, ние пазим своите близки 
от заразяване с коронавирус. 
Досегашният опит показа, че и 
ваксинираните могат не само 
да пренасят заразата, но и да 
се разболеят повторно, макар 
и да прекарат по-леко коро-
навируса. Сиреч, ваксинирай-
ки се, те не правят някакво 
благодеяние на обществото, а 
само облекчават работата на 
здравните учреждения. Ана-
логична е ситуацията с мас-
ките. Преносители на коро-
навируса могат да бъдат и де-
цата от училищата и детските 
градини. Така че ако кабинетът 
на Стефан Янев затегне контро-
ла върху спазването на пред-
пазните мерки и не отстъпи 
пред протестите на кръчмарите 
и антиваксърите, може да не му 
се наложи да затваря страната 
и икономиката. Бръщолевене-
то за някакви нарушени чо-
вешки права от страна на по-
литическите демагози е прос-
то предизборна шумотеви-
ца. Правата на всеки един от 
нас свършват там, където за-
почват правата на другите. А 
няма по-висше човешко пра-
во от правото на живот. 

Политиката от Вашингтон до Брюксел, от София до Анкара

СУПА СЪС СЛАДОЛЕД!

П
оследният писък на политическите конспиратори 
беше за „манипулирането“ на софтуера на машини-
те за гласуване. Стигна се до безумното решение на 
ЦИК секционните комисии да броят разписките от 

машините и да попълват отделни протоколи. С това се обез-
смисляше машинното гласуване, като на практика се възста-
новяваше статуквото преди приемането на промените в Избор-
ния кодекс, визиращи машинното гласуване. Добре е, че ВАС 
отмени подкрепяното от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН нововъве-
дение. Остава избирателят да накаже инициаторите на това за-
кононарушение. Ще доживеем до 14 ноември, ще видим! Със си-
гурност България ще преживее коронакризата, но как ще 
излекува политиците от имунната им и умствена недоста-
тъчност?

Атанас ЛАЗОВСКИ

За наивните, първич-
ни и добронамерени 
хора може да се каже: 
„Прости им, Господи, те 

не знаят какво правят!” Но за 
българските фарисеи прошка 
едва ли ще има. Те знаят или 
поне смътно се досещат, че до-
бро не правят. Защото от 9-ти 
век досега противостоят на 
Божия план. Искат да властват 
и да моделират по своя мярка, 
в угода на своя ръст, духовния 
свят на българите, да са абсо-
лютни господари над душите 
на множеството, те да са стра-
тезите на общото придвижва-
не във времето.

Едно са амбициите, други са 
реалностите. Българската ду-
ховна посредственост пове-
че от хиляда години е като в 
безвремие и без определено 
място в народния живот. Ня-
как обезсмислено е самото й съ-
ществуване. И съответно болез-
нената неудовлетвореност се 
е трупала в нея век след век, 
особено пък през 19-ти и 20-
ти век.

Да, в новата ни история ся-
каш няма приемственост, 
няма системност на общите 
усилия. Причината е в обърка-
ността на интелигенцията ни. 
В по-старите времена е имало 
страх от Бога. Опазваните тра-
диции и канони са гарантира-
ли устойчивост на характерна-
та за старата българска култура 
свръхмярка. В новата история 
обаче духовната посредстве-
ност направи всички възмож-
ни опити да „нормализира” бъл-
гарския свят. Особено упорита е 
тя в настоящия момент. Но пък 
не й върви. Сега вече всичко за-
винаги ще загуби. А най-само-
надеяните живеят със само-
чувствие на победители.

Жестока е подобна съдба 
за най-амбициозните, за най-
властолюбивите, за най-сла-
волюбивите, за най-самовол-
ните и самовлюбените. В ат-
мосферата на новаторската 
българска духовна култура те 
са нещо като анахронизъм. За-
това казвам, че няма по-ощете-
ни, по-нереализирани „стро-
ители” в света от българските 
„строители”.

Каква е същността на това 
трагично несъответствие? 
Защо от него се поражда посто-
янно пагубно напрежение? И 
защо другаде такава крайна не-
съвместимост няма?

Първо трябва да изясня 
какво влагам в понятието ду-
ховна посредственост?

Повечето от талантливи-
те личности не само у нас и не 
само сега, не искат да се обвърз-
ва значимостта на таланта с 
качествата и с висотата на ин-
дивидуалния дух. Става дума 
не само за художествен талант, а 
изобщо за надареност – да го-
вориш, да лекуваш, да упра-
вляваш и т.н. Щом си надарен, 

значи носиш отличителност, 
изключителност, сила. Щом си 
силен, ти си над множеството, 
имаш повече възможности и 
права…

Има една такава мярка. 
Но тя не е българска. Будни-
ят българин изисква строго от 
надарения първо да се само-
докаже, че е Човек! Да не бъде 
егоистичен (посредствен) дух! 
Да носи драговолно отговор-
ностите за светостта на живо-

та. Да изстрадва истините. Да 
има цялостно виждане на не-
щата. Това са все предусловия 
за съзидателно присъствие в 
съвременния свят. Но духовна-
та посредственост отхвърля 
подобни изисквания. Тя удо-
влетворява себе си. За властва-
щия манталитет, при условията 
на западната цивилизация, това 
е повече от естествено. За естест-
вено се счита да не поставяш 
на първо място съдбата на Чо-
века, на човечеството, на жи-
вота изобщо. Напорът е отвъ-
тре навън: светът трябва да 
бъде овладян, покорен. Мно-
жествата трябва да бъдат при-
знателни, че сред тях се е ро-
дил надареният, силният. Той 
е център, наоколо светът е де-
кор, добавка.

Българските духовни во-
дачи гледат на подобни нагла-
си като на мравешко суетене. 
„Всички страдания в света про-
излизат от това, че хората ис-
кат да живеят сами за себе си. 
Всякога злото се ражда от това 
желание да бъдем сами и да ста-
нем център на света”. Когато 
нашите дела са неусетни, не-
егоистични и реално градив-
ни, в отговор на необходимо-
стите на живота и в съгласие с 

вечните му принципи, дори да 
се вършат в пълна неизвест-
ност, те оставят реална следа, 
те се свързват с оня истински 
реален живот, който е и вечен. 
„Може за света вие да не пред-
ставлявате нищо, да сте една 
нула, обаче за Бога да сте важна 
единица. Само Бог, който ви е 
пратил на Земята, оценява ва-
шите страдания, и следовател-
но не трябва да се безпокоите 
какво мисли светът за вас. Онзи, 

Който ви е пратил, Той мисли за 
вас и ви оценява.”

Такива приказки, такава 
позиция само досаждат на ду-
ховната посредственост, тя не 
може да ги приеме като свои. Тя 
тачи „жреци” като Пенчо Сла-
вейков. Нека да я разберем без 
осъдителност: ограниченият 
индивидуален дух следва въ-
трешния си интерес да трупа 
необходимата му опитност, да 
изживее неизживени неща, 
да се насити ненаситената 
душа. Той няма сили в изли-
шък, няма вътрешна светли-
на в повече – не може да бъде 
щедър. Ето затова българска-
та духовна посредственост с 
нерв отхвърля високата мяр-
ка на Предводителя с клише-
тата на „модерното мислене” – 
думи като цитираните горе тя 
ще определи като среднове-
ковни, измъкнати от килера, 
миришещи на мухъл и нищо 
не може да отклони взора й 
– с копнеж и със завист той 
се отправя все към еталонна-
та за нея западна цивилиза-
ция. Цивилизация в оградено 
пространство. Цивилизация 
на егоцентризма. Развитието 
тук е естествено, органично. 
Който има неизвървяни пъти-

ща, извървява си ги. Развитието 
му е без избързване в атмосфе-
ра на масови илюзии за сила, 
за вечна слава, за ценност на 
постигнатото. Съзидатели, раз-
бира се, и тук има, славата и цен-
ностите и силата на Човека и тук 
могат да бъдат истински. Запад-
ният свят също стъпка по стъп-
ка върви и нагоре, заедно с ця-
лото съзряващо да разчупи че-
рупката човечество и да излезе 
в безграничните пространства. 

Това именно излизане отвъд по-
следната граница, български-
ят духовен авангард, изпре-
варвайки всички, преди хиля-
да години, вече го е сторил. И 
дърпа целия народ подир себе 
си. По-голямата част от наро-
да тежи в своя материален свят 
и е практически непоклатима, а 
въпросната наша духовна по-
средственост се дърпа, не иска 
да излезе в открития космос, 
защото не е готова да същест-
вува без огради и граници.

„Официалната” (или още 
„светската”) теоретическа 
мисъл никъде не обяснява не-
щата така. Подобни проблеми, 
взаимовръзки, причини, след-
ствия, сякаш изобщо не същест-
вуват. Българската духовна 
посредственост не проумява 
защо е така зле, така неспра-
ведливо поставена. И не се по-
мирява със своята оцененост. И 
всичко, в крайна сметка, изби-
ва в една мръсна отмъстител-
ност. Негодна е, рекох, това е 
истината за нея, това е причи-
на за трагедията й. Не би тряб-
вало да отмъщава никому… Тя 
всъщност се бунтува срещу 
Бога. Няма сърце, няма ум, 
няма воля, няма ги необходи-
мите опитности, да не говорим 

за липсващото нравствено съ-
вършенство или за самопо-
жертвователността, която й е 
органически чужда. При тол-
кова много нямане как да се 
включи спонтанно, с радост и 
вдъхновение, в съзиждането 
основите на шестата култура 
на човечеството!? Да, не й ос-
тава друго, освен да пречи, да 
мърси, да вреди, да руши…

Като е започнала от мина-
лия век, от времето на Стефан 
Стамболов, българската ду-
ховна посредственост нена-
ситно отмъщава на народа 
си: защо не е като другите на-
роди! За нея той е „изметнат”, 
„ненормален”, „овчедушен” на-
род!...

Да, той е просто ИЗБРАН НА-
РОД. Не й даде шансове да съ-
творява чудесии – архитектур-
ни, технически и пр. Обръща се 
назад с неутешима жал: друга-
де са имали Нероновци, Цеза-
ровци, Тамерлановци, Напо-
леоновци, та даже и типове 
като „най-свободната личност” 
– Маркиз дьо Сад, а какво има 
в българската история?...

Нереализирана, според мяр-
ката й, ненаживяла се, най-още-
тената посредственост в све-
та вече втори век забравя въ-
трешните, роднинските си 
омрази и свади, и се сплотява 
автоматически, щом трябва 
„да погаси” ореола на новопоя-
вил се новаторски, избран дух 
– от онези, които развалят жи-
вота-игра…

Тази болезнена отмъсти-
телност, подчертавам, е под-
съзнателна, сляпа, непро-
грамирана. Стамболовисти, 
монархисти, фашисти, ко-
мунисти, радикалисти, либе-
ралисти, демократи, еднакво 
я изявяваха в предателства. 
Духовни, политически – вся-
какви. Вероятно сме на пър-
во място в света по продажни-
ци, изменници, мекерета. От-
ричат се от род, от родина, от 
име, от вяра – служат на чуж-
ди господари, раболепничат 
пред най-големите врагове на 
избрания народ. В момента 
примерите са най-изобилни. 
Сквернят или разпиляват по 
света наши светини. Рушат с 
пяна на устата България и го-
ворят за себе си като за спаси-
тели. Бързат да разпродадат 
основните й богатства. Ето, го-
тови са в НС да изпекат закон, в 
угода на световните спекуланти 
– те ще могат да купуват българ-
ски земи. И скоро бихме се по-
чувствали притиснати, гонени, 
чужди в собствената си стра-
на, защото „световните кон-
спиратори” по този начин, без 
кръв, „мирно” ще превземат 
територията на България.

Преди да заспи, президентът Байдън призова: „Събудете се!“ 
Те не го чуха, защото вече сънуваха климатичния катастрофизъм. 
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Продължение от брой 39

И. Хр.: Говорехме за кни-
гата ти „Истина без давност“. 
Нека се върнем към нея. Колко 
време я писа и как си работил 
върху текста?

Н. Р.: Тя ми струва пет годи-
ни труд. Първо, получих дос-
тъп до архивите с разрешение, 
с едно писмо от секретаря на 
ЦК на БКП Георги Атанасов до 
Окръжния комитет на партия-
та във Варна. Имах и разреше-
ние от зам.-началника на Дър-
жавна сигурност, той е с ранг 
зам.-министър. Получих достъп, 
но подписах декларация, че ня-
мам право да спекулирам с до-
кументите. Записките, които си 
водих на ръка, бяха прономеро-
вани и прошнуровани. Ето я те-
традката – тя съдържа 75 листа. 
Има подписа на завеждащ-част. 
Всичко е с номера на докумен-
та, точно цитиране на прото-
колите, съдебните присъди и 
пр. Всичко това нещо съм го 
преписвал на ръка, за поло-
вин година съм изчел варнен-
ските полицейски архиви.

И. Хр.: Какъв процент от 
това, което си записал, си го 
използвал по-късно в книга-
та?

Н. Р.: Много малко. Изчел 
съм след това архивите от На-
родния съд, всичко във Воен-
ния архив в Търново, което за-
сяга Варна. Изчел съм архива на 
Окръжния комитет на партията. 
Това е пет години труд. Всичко е 
проверявано отвсякъде. И какво 
стана в тая книга – най-добри-
те образи станаха полицейските 
началници.

И. Хр.: Защо?
Н. Р.: Защото всичко опира 

до тях. Имали сме през 9.9.1944 
г. невероятно силна политиче-
ска полиция. Един Иван Рай-
нов например завършва в Со-
фия с отличие полицейското 
училище. Тя и сега стои, сгра-
дата на ъгъла на бул. „Васил Лев-
ски“ и „Дондуков“. Една жълта 
сграда, където бяха преди „Про-
физдат“ и „Труд“. Иван Райнов 
го разпределят като младши 
офицер във Варна. Там ведна-
га се заема с руското контра-
разузнаване. Разкрива всич-
ките групи на съветските аг-
енти. Той е бил изключително 
умен човек и морален, те са били 
платени добре. Всичко опира до 
него. Когато Гешев му предла-
га, след като разкрива Прудкин 
и др., да остане в София, той не 
приема. Казва: „По-добре във Ва-

рна да бъда лъв, отколкото в 
София втора-трета ръка поли-
цай“. Иван Райнов доживява 
до 9 септември и го разстрел-
ват без съд и присъда. Дърпал 
е конците на всички. Целият 
му състав от подчинени са били 
4-5 души, но си е имал своя аген-
тура.

И. Хр.: Как си обясняваш 
факта, че Гешев и всички ок-
ръжни полицейски начални-
ци, са имали агентура по висо-
ките етажи на БКП?

Н. Р.: По много прост начин. 
До 1939 г. БКП е била легална. 
Тогава, общо взето, България 
е живеела добре. Върви вере-
сията, градът се замогва, жи-

вотът като цяло е бил добър. 
Но идва 1 март 1941 г., когато 
немците влизат в България. 
Изчезват гьонът, кожите, гер-
манците започват да печатат 
пари. Разказвали са ми как на 
пазара немски войник купу-
ва яйца. Взема една кошница 
яйца и една дамаджанка. Чупи 
яйцата – маха белтъка и само с 
жълтъците пълни дамаджана-
та. Напълни я и отгоре сложи 
два пръста олио. Немците през 
Втората световна война са има-
ли невероятна поща. За два 
дни, даже ден и половина, от 
българско градче колетът оти-
ва в Бавария, например. И тога-
ва градът започва да изпоста-
лява. Появяват се бойни групи, 
играта загрубява. Така че по-
лицията ги е знаела комуни-
стите още като легални и след 
това започва да ги дебне. И по 
този начин ги и разкриват. Това 
е един от начините да ги изна-
мерят и вербуват. Ще ти кажа 
нещо, то е проблемно и не ми е 
по сърце да ти го споделя, но ще 
го кажа. За мен, още тогава се 
убедих, че гражданската вой-
на е позор за една нация. Това 
е братоубийсво. А ние сега, 
много мои приятели, възраст-
ни хора, ще ми се засегнат, но не 
може в една държава да се из-
дигат паметници на българи, 
които са убили българи. Как-
во от това, че едните са били 

партизани, а другите жандар-
меристи. Това е позор. Граж-
данската война е позор, това 
е братоубийство. Какво има да 
делим в тази малка държава? 
А тя се раздира от страсти, от 
партизанщина. Натъкнах се на 
такива зверства и трябва да 
ти кажа, че най-големите из-
стъпления, които са правени 
през антифашистката съпро-
тива, са дело на полицаи, жан-
дармеристи от нисшите чино-
ве. Защото ония, особено офи-
церите в по-голямата си част, 
са патриоти. Но политиката 
ги сблъсква, кара ги да палят 
къщи и да убиват. Но най-го-
лемите зверства са правени от 

хора от народа. Натъкнах се на 
зверството на едно селско мом-
че, с две нашивки, останал на 
свръхсрочна служба. Той си 
оставя ралото, оставя си мотика-
та, оставя това, което му е приз-
ванието, и отива на готова служ-
ба, на държавна ясла. И казва: 
„Господин поручик, ако хванем 
някой жив шумкарин, дайте го 
на мен, аз ще вадя тънки ремъ-
чета, тасми от гърба му“.

И. Хр.: Значи жив го дере.
Н. Р.: Да. При това да се до-

кара на началника си. Даже 
има такъв случай, той никъде не 
е описан, но са ми го разказва-
ли. Във Варна, някъде през 1942-
1943 г. съветска ескадра на-
ближава Варна. Руснаците са 
имали силен морски флот. На-
шият флот е бил малък, я има, я 
няма 10 корита. Излиза един от 
нашите командири на ескадра 
и докладва на българския ко-
мандващ флота: „Г-н адмирал, 
откривам на хоризонта съвет-
ска ескадра. В състава й: един 
миноносец, два стражеви кора-
ба, тралчици. Разрешете да от-
крия огън“. Адмиралът ведна-
га го псува на майка и му казва: 
„Веднага свий койрука и се връ-
щай обратно. Два пъти ще ки-
хнат срещу Варна и ще я сри-
нат“. Той знае, че адмиралът 
няма да му разреши, но да се до-

кара. Българинът много оби-
ча да се докара на началника 
си, да изрази преданост, ува-
жение. Към него, към жена му, 
да го покани на гости, да се от-
ърка в него. Като го свалят оба-
че, се радва като го види сва-
лен. Да го види отново в калта. 
Такава отмъстителност. Това е 
българинът. Той гледа да е до-
бре. Това, че в съседната къща 
гори огън и мечката играе, не 
го интересува.

И. Хр.: Не се досеща, че огъ-
нят, пламнал в плевнята на 
комшията, ще подпали и не-
говата. Той да е добре, пък да 
става каквото ще. Но тази по-
веденческа линия е историче-
ски обусловена.

Н. Р.: Естествено. Тя идва от 
турското робство, от поеди-
ничното оцеляване. То убива 
колективното чувство, което у 
нас е закърняло. Това вече е де-
фект на нацията. Като завър-
ших „Максим Горки“, за да избе-
гна разпределението, се хванах 
в „Български войн“ като завеж-
дащ редакция. Работих само се-
дем месеца и заминах да плавам. 
И какво ми разказва един полко-
вник от редакторите. Той пише-
ше, беше журналист, но прост 
човек, тъп човек. Пращат го на 
Балатон, там имаше междуна-
родни военни курорти. Отива 
с жена си на почивка. В съсед-
на стая почива един немски ге-
нерал, който е изкарал войната. 
Бил е в плен при руснаците. Ге-
нерал от германската армия, 
ляво настроен. Запознават се, 
немецът говори много добре 
руски, нашият на руско-бъл-
гарски, знаеш как е. На нашия 
обаче му хрумва да направи 
интервю за списанието. Задава 
дежурните въпроси, но го пита: 
„Другарю генерал, цял живот 
сте изкарали в армията, кое е 
най-трудното, когато си офи-
цер командир?“. Той му отгова-
ря: „Най-трудното е да издаваш 
заповеди, да командваш“. На-
шият човек се чуди – как най-
трудно, напротив: наляво-на-
дясно, пренеси тия камъни, 
стани, седни. На другия ден 
пак отива и му казва: „Ама дру-
гарю генерал, защо ми казахте, 
че най-трудното е да издаваш 
заповеди?“. Ами казва, защото 
„нашият народ е дисциплини-
ран, като му наредиш нещо, той 
изпълнява. И трябва да издадеш 
умна заповед“. А пък при нас – 
първо, да обсъдим заповедта, 
след това да се измъкнеш от 
нея. Ако ти каже да отидеш от-
там, ти ще минеш оттука. Това 
е българинът.

И. Хр.: Обича да шикалка-
ви.

Н. Р.: Да шикалкави, без вся-
какво чувство за йерархия. Как-
во като онзи носи една нашив-
ка повече. Това, че той носи от-

говорност, това не го интересу-
ва. Сам за себе си. А иначе много 
обича да се мазни на начал-
ника и като го свалят, да му се 
подиграе, че дори и да помог-
не за неговото сваляне. Чувал 
съм, американец – стане сена-
тор, президент. Хайде да вземе-
ме един сенатор. Примерно ние 
с теб сме състуденти. Завърши-
ли сме „Марината“, Морското 
училище във Варна. Обаче в 
един момент аз съм на висока 
длъжност, но теб те избират 
за сенатор. Правиш си екипа, 
мен ме обичаш и ми вярваш. И 
ме каниш, обаче аз идвам като 
шофьор, ще ти бъде охрана 
или нещо такова. Да можеш да 
се съветваш с мен. Това в Бъл-
гария е невъзможно. Напро-
тив, като докопа власт, пър-
во гледа да си уреди прияте-
лите, да издигне роднините 
си. В САЩ няма такова нещо. 
И не е обидно за него. Четири 
години ще му бъде мандатът и 
той отива и му става шофьор. 
Спазва реда: отваря му врата-
та. Е, получава добра заплата. 
Съветва го, онзи му има дове-
рие. Това при нас го няма. Как 
ще го има, след като първият въ-
прос е: „Кой си ти, бе, защо пък 
ти да си, а не аз, с какво ти ме 
превъзхождаш?“.

И. Хр.: Селската интелиген-
ция е ясно защо влиза в ан-
тифашистката съпротива, но 
Вапцаров и Малчика са от за-
можни фамилии. Защо участ-
ват?

Н. Р.: Моето мнение не е ге-
нералната истина, но ще ти го 
кажа. Ето, пак да ти дам при-
мер със Сивриев. Той е един-
ственият партизанин от Зла-
тоград. Син е на богат човек. 
Баща му е имал стада овце, 
слуги, ратаи. Но баща му каз-
ва думите: „Ние влязохме в пар-
тизанското движение не да се 
наядем, а заради идеи.“ Работ-
ническия младежки съюз (РМС) 
го правят селските младежи, 
тези, които отиват в града. То-
гава средното образование е 
на високо равнище. Един сре-
днист, завършил през – 1942-
1943 г., сега не можеш да го 
сравниш с един филолог с ви-
сше образование. Математи-
ка, физика, химия, латински, 
древногръцки, руски - задъл-
жително. Руският език го въ-
вежда като учебен предмет в 
България Ботьо Петков, ба-
щата на Ботев, още преди Ос-
вобождението. А сега руски 
език почти не се изучава. Тук-
там по желание. В най-мрачни-
те фашистки години: 1943-1944 
г., се е изучавал руски език. В 
края на 30-те на ХХ век нахлу-
ват руските филми: за Чапаев, 
например, танцови ансамбли, 
превежда се Максим Горки и 
пр.

Текстът е част от книгата 
„Човекът, който доведе Господ 
на земята. Литературна анке-
та с Никола Радев“, която пред-
стои да излезе.

Продължение от брой 39

Първият етап от „Харвард-
ския проект“ е от 1985 до 1990 
г., когато ще се осъществява 
„Перестройка“-та. Същата пред-
вижда:

Под лозунгите за „Гласност“ 
провеждането на къде прикри-
та, къде открита, антисъветска 
и антикомунистическа пропа-
ганда и фалшификации;

Под лозунгите на „борба за 
социализм „с човешко лице“ и 
срещу „тоталитаризма“ по-
степенна подготовка за пре-
форматиране на политиче-
ската система на т.нар. „държа-
вен социализъм“ в политическа 
структура на перифериен ка-
питализъм;

Под лозунгите за „пазарна 
икономика“ и срещу „централи-
зираното планово стопанство“ 
подготовка на реформи за пре-
ход от социализирани форми 
на собственост към частнока-
питалистически такива, т.е. 
„от социализъм, постигнал къде 
средно, а къде високотехнологи-
ческо равнище на развитие към 
нискотехнологичен, суровинен 
модел на капитализма“.

„Перестройка“-та трябва да 
се ръководи от един „вожд“, ако 
е възможно даже това да бъде 
първият ръководител в парти-
ята – Генерален или Първи се-
кретар, или пък първият държа-
вен ръководител.

Вторият етап – „Реформа“-
та, т.е. за периода от 1990 до 
1995 г. има за цел:

• Ликвидация на Варшав-
ския договор, на Съвета за 
икономическа взаимопомощ 
(СИВ) и в крайна сметка на со-
циалистическа система в Из-
точна Европа;

• Ликвидация на КПСС и на 
СССР, както и премахване на 
патриотичното социалистиче-
ско съзнание;

• Ликвидация на органите 
на държавната сигурност.

„Реформа“-та трябва да бъде 
ръководена от други лидери на 
предишните източноевропейски 

социалистически страни или ре-
публики на СССР, които може и 
да имат партиен произход от 
бившите комунистически пар-
тии, но трябва да са се изявили 
като „демократи-реформато-
ри“. А още по-добре е ако произ-
ходът им е от „дисидентите-де-
мократи“. 

Третата част на „Харвард-
ския проект“ наречена „Завърш-
ване“ е планирана за осъщест-
вяване през периода 1996-2000 
г. Тази част на проекта е насоче-
на основно към Руската федера-
ция. Тя включва:

• Ликвидация на всички со-
циални права за трудещите се, 
които им бе предоставил со-
циализмът като право на дос-
тоен труд, право на безплатно 
образование и безплатни ме-
дицински грижи, премахване 
на съветските идейно-поли-
тически основи в армията, ди-
пломацията, органите на въ-
трешните работи, системата 
на образование и култура и т.н. 
На тяхно място се въвеждат 
ценностите на капитализма;

• Тотална приватизация на 
общонародната собственост 
във всички сектори – селско 
стопанство, промишленост и 
услуги, и почти всички отра-
сли, включително отбранител-
ната промишленост. Изграж-
дане на добри пътища до мор-
ските пристанища, по които 
суровините и богатствата на 
Русия трябва да бъдат изнесе-
ни в чужбина;

• Ликвидация на Руската 
федерация като единна дър-
жава и разделянето и на отдел-
ни части, враждебно отнасящи 
се помежду си. 

„Завършването“ следва да 
се ръководи от нов политиче-
ски лидер, доказал се като ярък 
представител на „петата коло-
на“, на компрадорския елит на 
страната. Третият етап, обаче, 
не завършва така, както е пла-
ниран, което инициира нов, 
т.нар. „Хюстънски проект“, на-
сочен изключително към Ру-
ската федерация.

„Хюстънският проект“

Анализаторите, когато ко-
ментират неговите цели обик-
новено цитират думите на чо-
век, смятан за един от негови-
те основни създатели – Збиг-
нев Бжежински. Последният 
като почетен гражданин на град 
Лвов, на закрито заседание на 
американо-украинското съве-
щание, изрича, че „... новият 
световен ред, при хегемонията 
на САЩ, се съдава срещу Русия, 
за сметка на Русия и върху руи-
ните на Русия. Няма съмнение, че 
Русия ще бъде разпокъсана и под 
опека.» (в. „Советская Россия“, 20 

юни, 2002 г.) „Хюстънският про-
ект“ предвижда Русия да не се 
третира като единна държава. 
Тя следва да бъде разглеждана 
като редица от малки държави 
и разработка на различни по-
литики за отделните й разчле-
нени части.

През 2000 г. в САЩ е разсек-
ретен и публикуван доклад на 
ЦРУ „Global Trends 2015“ (Гло-
бални тенденции 2015). В съ-
щия този доклад се прогнози-
рат вероятните очертания на 
Руската федерация през 2015 г. 
Отбелязва се, че числеността на 
населението ще спадне от 146 
милиона до 130 милиона. Под-
чертава се, че „Промяна на демо-
графията, хронични икономи-

чески трудности и продължава-
щи въпроси относно управление-
то ще ограничи способността 
на Русия да проектира своята 
власт отвъд бившите съветски 
републики....

Централизацията на Русия 
ще продължи да намалява и до 
2015 г. „Евразия“ ще бъде географ-
ски термин, който няма обеди-
няваща политическа, икономи-
ческа и културна реалност“ 

Съвети към президента 
Байдън за нова американска 
стратегия по отношение на 

Русия:

Така или иначе, но тези прог-
нози или по-точно планове на 
ЦРУ досега не са се сбъднали, 
както и реализацията на самия 
„Хюстънски проект“. Точно об-
ратното – след Мюнхенската 
реч на Путин през 2007 г. РФ 
бавно, но неотклонно се „върна 
в играта“. Затова днес може да 
се говори за глобалния геопо-
литически триъгълник, в кой-
то влизат освен САЩ и КНР не-
съмнено и Русия. Но дали САЩ 
продължават с реализацията 
на „Хюстънския проект“ или с 
някакъв друг подобен актуали-
зиран план? На фона на сегаш-
ните действия на американската 
администрация по отношение 
на РФ, може да се направи за-

ключение, че такава политика 
продължава да е в сила. За това 
ни напомня една съвсем ско-
рошна публикация в „National 
Interest” от 28.04.2021 г., озагла-
вена „Джо Байдън има нужда от 
нова стратегия за Русия“ напи-
сана от проф. Айвън Саша Ши-
хан, изпълнителен директор 
на Школата по обществени и 
международни отношения на 
Университета в Балтимор.

В тази статия се подчерта-
ва, че „...руската икономика де-
монстрира устойчивост пред 
санкциите на САЩ, наложени в 
отговор на намесата в избори-
те и кибератаките, а Кремъл 
не показва признаци за смекча-
ване на позициите си, когато 

става въпрос за САЩ. Напро-
тив, руските хардлайнери сти-
гат до заключението, че няма 
какво да се губи в отношения-
та със Запада и перспективата 
за нова студена война само за-
силва тяхната решителност. 
За да стабилизират двустран-
ните отношения, американски-
те служители трябва да въз-
приемат по-дългосрочен поглед, 
като следват стратегия по от-
ношение на Русия, която да е по-
добна на американската поли-
тика в разгара на съветското 
влияние...“

В тази връзка се припом-
ня, че „Преди четиридесет го-
дини Съединените щати напра-
виха възможно най-много, за да 
помогнат на опозиционните 
лидери като известния Нобе-
лов лауреат Андрей Сахаров и 
откровения критик на комуни-
зма Александър Солженицин. Но 
в крайна сметка Михаил Горба-
чов - а по-късно и Борис Елцин – 
демонтираха войнствения ре-
жим и сключиха мир със „Сво-
бодния свят“. 

През 2020-те най-доброто 
средство за избягване на нова 
студена война е новата Пе-
рестройка (преструктуриране) 
- организирана от лидер, кой-
то може да извърши така не-

обходимите реформи и да по-
добри отношенията със САЩ и 
Запада. Наивно е да мислим, че 
промените в управлението от 
този мащаб някога могат да 
бъдат контролирани от някой, 
който понастоящем няма влия-
ние в къщата, построена от Пу-
тин.“ (пак там).

Оттук се правят изводите, че 
не хора като Алексей Навални, 
но даже и такива „прозападни 
либерални лидери“, например, 
Дмитрий Медведев, Анатолий 
Чубайс или Александр Воло-
шин, не са достатъчно добри. 
Но затова определено се пре-
поръчва Алексей Кудрин, ръ-
ководител на Сметната палата, 
бивш първи вицепремиер и два 

пъти министър на финансите. 
Професор Шихан го реклами-
ра като „отдавнашнен привър-
женик на свободната търговия 
и демокрацията, който има за-
служена репутация на либерал-
но реформаторско и независимо 
мислещо лице...

Кудрин също има репута-
ция на искрен защитник на па-
зарите и на разумно данъчно-
бюджетно управление. Освен 
това той е от вътрешния кръг 
на Путин, заслужил доверието 
на най-близкото обкръжение иа 
президента за времето, когато 
е министър на финансите пове-
че от десет години. Даже сило-
вите служители и босовете във 
военното ведомство дълбоко го 
уважават...“ (Пак там).

В заключение ще кажем, че 
подобни съвети на американ-
ските експерти свидетелстват, 
че в САЩ смятат, че успешна-
та стратегия на „хибридната 
война“ може отново да прора-
боти. Дали тези „надежди“ ще 
се осъществят, ще покаже бъ-
дещето . Но не бива да се забра-
вя, че реализацията на такива 
„надежди“ зависи и от руска-
та страна... Дали пък няма да 
влезе в действие поговорката, 
че „Умният човек два пъти не се 
спъва на един и същи камък“?

ИСТИНА БЕЗ ДАВНОСТ

Проф. дфн. д-р ист.н.  
Нако СТЕФАНОВ

Ивайло ХРИСТОВ

Никола Радев

БРИТАНСКО-АМЕРИКАНСКИТЕ ПРОЕКТИ 
ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА СССР И РУСИЯ
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Продължение от бр. 39

В годините между двете вой-
ни напрежението между двете 
славянски православни държа-
ви се нагнетява не само поради 
факта, че Царство България, 
след проведения жесток  бял  
терор през 1925 г., предизви-
кан от левосектантския  бом-
бен атентат в църквата „Све-
та Неделя“ и Септемврийско-
то антифашистко въстание, 
и след  приемането на Закона 
за защита на държавата и За-
кона за защита на нацията, се 
превръща не само в изнесена 
площадка на реваншистките 
немски амбиции след Първата 
световна война, но и в опор-
на база на антисъветската и 
антиболшевишка политика 
на европейските монархии и 
буржоазия. Развитието на не-
дружелюбните  отношения  със  
СССР достигат своя апогей през 
март 1941 г., когато Царство 
България подписва Тройния 
пакт и става политически и во-
енен съюзник на фашистките 
Германия, Италия и Япония. 
Българската войска, като такъв, 
окупира територията на Запад-
на Тракия (по това време гръц-
ка), Македония и Западните по-
крайнини (по това време сръб-
ски). През декември 1941 г. Бъл-
гария обявява война на САЩ 
и Англия, които в отговор 
през 1943-1944 г., бомбардират 
София. Едва на 26 август 1944 
г., три дни след освобождаване-
то на Румъния и, когато Черве-
ната армия е на Дунава, българ-
ското правителството обявява 
неутралитет във войната меж-
ду Германия и СССР. И чак, 
когато на 5 септември СССР 
обявява война на България, 
тя официално скъсва дипло-
матическите си отношения с 
Хитлер. За световната общест-
веност Царство България е по-
бедената  фашистка страна, 
която  „де факто“ за по-малко 
от тридесет години проживя-
ва две национални катастро-
фи – пълен военен, икономи-
чески, политически и социален 
крах, с очакващи я огромни ре-
парации и загуба на исконни 
български територии. Единстве-
ният вариант за намаляване не-
гативите от авантюристичните 
и безплодни илюзии на монар-
хията и конформистки настро-
ената политическа класа е, тър-

сенето на компромиси с побе-
дителите – Съветския съюз, 
Великобритания и САЩ. Съ-
ветският ръководител успява 
да убеди американския пре-
зидент  и английския преми-
ер в лоялността на  болшин-
ството от българския народ 
към антихитлеристката коа-
лиция и на 9 октомври 1944 г., 
в Московския Кремъл, се про-
вежда среща между Сталин и 
Чърчил, посветена на следво-
енното устройство на света. В 
своите записки за тази среща 
Чърчил пише, обръщайки се 
към Сталин: „Хайде да решим 
нашите проблеми на Балкани-
те. Вашата армия е в Румъния 
и България. В тези страни ние 
имаме собствени интереси, ми-
сии, агенти. Хайде да не влиза-
ме в противоречие по малките 
въпроси“.  След тези думи той 
взима лист хартия и пише след-
ното: „Румъния – за Русия 90%, 
другите страни - 10%; България 
– Русия 75%, другите страни - 
25%; Югославия  по 50%; Гърция 
– Великобритания - 90%, други-
те страни - 10%.“  Сталин при-
ема това предложение. Както 
си спомня по-късно  Чърчил,  не-
говата душа е била обхваната 
от огромни съмнения. Той даже 
се е замислил дали да не каже 
на Сталин, че се е пошегувал и 
все пак го попитал дали си дава 
сметка, че става дума за съдба-
та на милиони хора. Като пре-
мислил всичко,  премиерът оце-
нил тази сделка като необходи-
мост.  Контролът над Гърция 
му е бил крайно важен  за да гос-
подства над Източното Среди-

земноморие“. (Анатолий Уткин 
– „Неизвестный Черчилль“ – М., 
2011 г., изд. „Эксмо“).

Сега, в епохата на пост-
истината, 

фейковите новини и ток-
сичната пропаганда е трудно 
за търсещите истината  да се 

ориентират в заливащата ги 
отвсякъде информация. Все 
пак е необходимо човек  да се 
опира на проверени и доказа-
ни факти, особено за обстоятел-
ства и събития случили се много 
преди нас – съвременниците на 
днешните  хибридни  войни. А 
фактите,  както за Руско-тур-
ската война и Освобождение-

то ни от турско робство, а така 
също и за  плачевните за Бъл-
гария резултати от участието 
й във Втората световна война, 
неоспоримо показват, че само 
благодарение на православно-
то ни и славянско братство с 
великия руски народ, сме запа-
зили своята национална иден-
тичност, високото си място в 

световната духовна култура и 
надеждата, че в обозримо бъ-
деще отново ще сме сред прос-
периращите и побеждаващи 
страха и бедността народи. За-
щото единственият критерий за 

успешна  управленска полити-
ка за определен период от време 
са постигнатите реални поло-
жителни за народа резултати. 
За съжаление, за последните три 
десетилетия България дегради-
ра и главната отговорност за това 
носят всички, които възприеха 
и реализираха със сила, интри-
ги и безотговорност „Плана за 

преход към пазарна икономика“, 
известен още като „Планът Ран-
Ът”. И за да не бъдем голослов-
ни и обвинявани в тенденциоз-
на едностранчивост, предлага-
ме някои  факти за развитието 
на НРБ в периода 1946-1989 г. 
С безвъзмездната помощ на 
СССР, както и с вложения от бъл-
гарския народ огромен за маща-

бите на страната интелектуален 
и физически труд, България бе 
първата страна в Югоизточ-
на и Централна Европа, коя-
то вече от половин век е със 
собствена Атомна електроцен-

трала, с Нефтохимичен комби-
нат, преработващ 11 млн тона 
суров петрол, до 1989 г. тя има-
ше собствена металургия, ко-
рабостроене, мощна военна 
промишленост, високоразви-
та  химическа промишленост 
и производство на изкуствени 
торове, всестранно развит аг-
рарно-промишлен комплекс 

и тютюнопроизводство, раз-
гърната пътна и транспортна 
инфраструктура. Нека се зами-
слим върху следните цифри, пуб-
ликувани от инж. Иван Пехли-
ванов, в неговата книга „Сви-
детел на историята”: държава 
„като една човешка длан“ - 101 
място в света по площ  и  на 
107-о място по брой на населе-
ние в света (2019 г), през 1989 
г. е имала енергийни мощности 
от 1,36 КW/на жител , докато в 
ЕС те са 1,33 KW/на жител; по 
производство на калцинирана 
сода сме 7-ми в света;  по про-
изводство на изкуствени влак-
на – 10-ти в света; по производ-
ство на сярна киселина – 12-ти в 
света; по производство на азот-
ни торове – 16-в света; по про-
изводство на пластмаси – 17-ти 
в света; производство на елек-
тро- и мотокари - 3-ти в света, 
след ГФР и Япония; по про-
изводство на електротелфери - 
7-ми в света; по производство 
на силажокомбайни - 3-ти в 
света; сред първите 10 в света 
по производство на металоре-
жещи машини и акумулатори; 
сред първите 20 страни в све-
та по производство на газопро-
водни тръби. Според „Доклад за 
човешкото развитие“ на ООН - 
1995 г.  от 174 държави в све-
та, за индустриални признати 
са само 47 страни, сред които е 
и България, а по „Индекс на чо-
вешко развитие“ е на 27-о мяс-
то през 1990 г. от 193 страни 
(на 57-о място през 2013 г.) . 

На стр. 8

О, ПРЕСВЕЩЕННИ СТАРИНИБЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

14 ноември - ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ 
И 47-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Поставяте картата за 
гласуване в отвора на 

машината. На екрана се 
появяват три полета.

Натискате върху 33 – 
„БСП за България“. 

Ако желаете, гласувате 
и с преференция чрез 
кръгчетата с номера 

вдясно.

Маркирате най-
горното поле „Избори 

за президент и 
вицепрезидент и за 

народни представители“ 
и натискате бутона 
„Потвърждавам“ в 
долния десен ъгъл.

Натискате „Преглед“.

Появява се надпис „Вие 
избрахте да гласувате 
в избори за президент 
и вицепрезидент и за 

народни представители“. 
Натискате 

„Потвърждавам“.

На екрана излиза надпис, 
че сте гласували за № 

6  Румен Радев и за № 33 
„БСП за България“.

Появява се бюлетината 
за президент. Натискате 6 
– Румен Радев. След това 
натискате бутона „Към 
избори за НС“ в долния 

десен ъгъл.

Ако изборът е правилен, 
натискате „Гласуване“ 

(Ако сте сгрешили, 
натискате „Промени 

избора“.)

Появява се бюлетината за 
народни представители. 
„БСП за България“ е на 
втора страница, затова 
натискате „Следваща 

стр.“.

Машината разпечатва 
две отделни разписки за 

всеки от двата избора. 
Изчаквате звуковия 
сигнал след втората 

разписка, взимате ги 
и след като ги сгънете, 

пускате всяка от тях 
в съответната кутия. 

Изваждате картата за 
гласуване и я връщате  

на СИК.

Доц. д-р. Пламен  
Владимиров Дамянов 

23-и МИР - София 
Партийна листа 33 

Преференция 108

Минчо  
Мънчев Минчев

27-и МИР - Стара Загора 
Партийна листа 33 

Преференция 103

Доц.д-р.инж. Костадин 
Кирилов Стоичков 
24-и МИР - София 

Партийна листа 33 
Преференция 114

Прoф. д-р Тoдoр 
Илиев Мишeв 

25-и МИР - София 
Партийна листа 33 

Преференция 112

Инж. Карл Иванов Милчев е роден на 13.10.1947 г. в село Гложене обл. Ловешка. 
Завършва Техникум по механо-електротехника в Ловеч като първенец на випу-
ска. Дипломира се във ВНВМУ „Н. Вапцаров“ през 1971 г. със специалност „Кораб-
ни енергетични машини и механизми“. Работи като н.с. в Института по воден транс-
порт - Варна. Дългогодишен преподавател е във ВНВМУ. Издава 4 учебника по 
Теория на кораба и механика. Изнесъл е 17 научни доклада. Има 20-годишен 
плавателен стаж на корабите на БМФ и Кувейтската танкерна компания, на всички 
механически длъжности. В последните осем години - като Главен механик.

3-и МИР - Варна, Партийна листа 33, Преференция 120

КАТО СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА...

Георги ВАЦОВ

МиГ-29 е първият изтребител от четвърто поколение създа-
ден за противодействие на американските F-15 и F-16.

Сградата на Народното събрание след поредната бомбардировка на София
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Литературният код 
на македонизма Лудвиг Вилхелм Ерхард -  създател на Социалното пазарно стопанство

От стр. 7

Невероятно изпълнение 
само за 45 години от страна, 
заемаща в класациите 101-то 
място по площ и 107-то място 
по брой население! Подобно 
е и развитието и на  останали-
те държави-членки на Съвета 
за икономическа взаимопомощ 
(СИВ). Според Костадин Ча-
къров, дългогодишен първи 
помощник на Тодор Живков 
„западните специални  служби 
са изчислили, че Москва е инвес-
тирала над 70 млрд. долара без-
възмездна помощ в тези стра-
ни, като ежегодно за субсидии 
за селскостопанската ни про-
дукция, е предоставяла на Бъл-
гария 600 млн. долара, тайно 
от другите членове на СИВ, до-
говорени на лична среща меж-
ду Живков и Брежнев в ловната 
правителствена резиденция 
Воден през 1973 г.”

На практика и най-кошмар-
ните сънища на Чърчил и ком-
пания, замислили и реализира-
ли Студената война като въз-
пиращ фактор за развитието 
на световната социалистиче-
ска система, са се превърнали 
в реалност – там, където няма 
частна собственост върху 
труда на работниците и вър-
ху средствата за производство, 
положителните икономи-
ческите резултати са бързи 
и впечатляващи! За да спре 
това икономическо и поли-
тическо „цунами“, след смър-
тта на Сталин е задействана 
Доктрината на Ален Дълес 
„Разцепващ фактор“. Първо-
то й реално проявление са ун-
гарските събития през 1956 г. 
Посланик на СССР в Будапеща 
е Юрий Андропов, а негов съ-
ветник е Владимир Крючков. 
(През 1957 г. Ю. Андропов ог-
лавява новия отдел на ЦК на 
КПСС за работа с комунисти-
ческите партии в социалис-
тическите страни. Уличните 
демонстрации са потушени с 
военната сила на Варшавския 
договор. В университета „Бър-
кли“ в Калифорния се ражда 
теорията за конвергенцията, 
следват Чешките събития от 
1968 г, Хелзинското споразу-
мение от 1975 г., чрез което 
САЩ са допуснати пряко да 
се намесват в  европейски-
те работи, изборът на Папа 
Йоан Павел II, събитията в 
Полша и профсъюза „Соли-
дарност“, атентатът срещу па-
пата от 1981 г., „Империята 
на злото“ на Рейгън, статия-
та на Франсис Фукуяма „Кра-
ят на историята“. Доктрина-
та „Разцепващ фактор“ е пред 
финалния си стадий на реа-
лизация:  Ю. Андропов лан-
сира М. Горбачов за Генера-
лен секретар на ЦК на КПСС и 
през 1985 г., след смъртта на 
К. Черненко, той е избран за 
такъв. От този момент ната-
тък славянското братство и 
православната етика в отно-

шенията между народите на 
България и Русия, отстъпва 
място на егоцентризма и нар-
цисизма на Горбачов и разви-
тието на идеята за конверген-
цията („перестройката“), но 
с предусловията, че социали-
змът трябва да се приспосо-
бява към капитализма, а не 
обратното.   

Нюансът в американската  
теория на конвергенцията 

(сближаването) е, че ако  
международният капитал не  
инвестира в тези държави, а  
международните пазари не за-
бележат или не намират, че 
тази възможност е жизне-
способна  за тях, то страна-
та, обект на конвертиране-
то, може да бъде игнорира-

на от процеса на наваксване 
в развитието й. След време се 
изтъква, че страната се е отда-
лечавала от предполагаемите и 
предлагани й условия, вместо 
да се е сближавала. Нестабил-
ните държави са по-склонни 
да се отклоняват, защото не мо-
гат да се сближават поради по-
литически или социално-струк-
турни фактори, като липсата 
на желание и ресурси за обу-
чение. 

Сега ясно ли е защо не сра-
боти „Планът Ран-Ът”? Бълга-
рия сама си е виновна, защо-
то е нестабилна и поради лип-
са на ресурси! 

Както е видно, тук няма 
място за сантимент, за следва-
не на историческите традиции 
и спазване на сключени меж-
дудържавни  договори – на 
мода е само собствения  инте-
рес, собствената  изгода, госпо-
дарско отношение на „големия“ 
към „малкия“ и диктат под вся-
каква форма. И Горбачов  не 
е  първият руски ръководи-
тел, който  проявява подобни 

„замашки“. Руският император 
Александър Втори, наречен  
Освободител, защото през 1861 
г. отменя крепостното право 
в Русия, е първият руски вла-
детел-либерал, който въвеж-
да системата за местно само-
управление, отслабва жесто-
ката цензура, усъвършенства 
системата на висшето обра-
зование, модернизира съда и 
финансовата система, съкра-
щава и осъвременява армия-
та. За разлика от него, синът му 
Александър Трети, заел импе-
раторския трон на 1 март 1881 
г., след смъртоносния атен-

тат срещу баща му, изповяд-
ва просветен консерватизъм, 
а във външната политика се 
придържа към прагматизма, 
твърдото и безкомпромисно 
отстояване на руските инте-
реси. След Съединението на 
България от 1885 г. той пише до 
Началника на Руския генера-
лен щаб  ген. Обручев: „Според 
мен, докато княз Александър 
(Александър Батемберг, пър-
ви братовчед на Алекксандър 
Трети - б.а.)  продължава да се 
разпорежда със съдбата на бъл-
гарския народ, нашето вмеша-
телство в българските работи 
е абсолютно невъзможно и без-
полезно...Всичко случващо се на 
Балканите за нас е второсте-
пенно. Стига сме се правили на 
интересни в ущърб на истин-
ските интереси на Русия. Сла-
вяните сега са длъжни да слу-
жат на Русия, а не ние на тях... 
Не одобрявам действията на 
българите. Те нас не ни послу-
шаха, действаха тихомълком, 
съвети не искаха, нека сами да 
си сърбат попарата, която за-

бъркаха“.  
Великите сили са самодос-

татъчни и не трябва да ни из-
ненадва, че  пословичния бъл-
гарски конформизъм и чуж-
допоклонничество раждат в 
отговор и безцеремонното 
отношение към България на 
недалновидни и доморасли 
руски властници, у които из-
страданото от двата народа 
славянско братство и общата 
православната вяра са само 
голи декларации за печелене 
на симпатии у обикновените 
хора. Те винаги ще бъдат пра-
гматични спрямо малка Бъл-
гария, криейки се демагогски  
зад  „истинските“ интереси на 
Русия, които в редица случаи 
са имперски и егоистични. Но 
това се отнася  само за владе-
телите, а не за братския  руски 
народ!

Тези характеристики в голя-
ма степен касаят и български-
те властници, които водени от 
конформизма и нагона за лич-
но преуспяване и забогатява-
не, загърбват изконните интере-
си на българския народ, „подда-
ват се на изкушения и стават 
слуги на лукавия“, вкл. и по от-
ношение на Русия! Ето конкре-
тен  пример с български домо-
расъл „владетел“, който иска да 
впечатли онези, които приеха 
и реализираха „Плана Ран-Ът“ 
у нас, изпращайки  ни на по-
следните места във всички кла-
сации за страните от Европа, де-
монстративно и нагло противо-
поставяйки ни на Русия, на иде-
ите за  славянското братство  и 
православна вяра: 

„Говорим за американския 
бизнес в България. Добре дошли 
сте! Радваме се, толерираме го, 
полагаме огромни усилия, дори 
и когато не е много за толери-
ране да помагаме пак. Когато 
са направени договори, които 
дори ме е срам да ги чета, ние 
ги ги толерираме и продължа-
ват да стоят. Не знам дали дру-
га страна би го направила.... Ко-
гато има проблеми с руски про-
ект, ние действаме незабавно 
и затова за „Бургас-Александру-
полис” сме в съдилищата, и за 
„Южен поток“ ще отидем в съ-
дилищата, за Белене“ вече го-
дини сме в съдилищата в Па-
риж. Когато има проблем тук, 
си затрайваме. Защо? Българо-
американските отношения не 
са  само бизнес модел, те са и мо-
рал. Народът като чуе Америка, 
знае че това е честно, прозрачно 
и важно всичко да е наред... Ние 
сме признали военното крило на 
Хизбула за терористична орга-
низация, спрели сме три от най-
големите руски проекти, спира-
ме руски самолети над морето. 
И ако  това не са ни партньори-
те, кои са?!“

Ако руският император 

Александър Трети наказ-
ва България през  септември 
1885 г., нареждайки на руски-
те офицери и военнослужещи 
да напуснат военното минис-
терство и своите гарнизони, и 
да се завърнат в Русия, то сто  
години по-късно, 

“изваден  от ръкава“ на 
Андропов, 

един нов съветски ръко-
водител, нарушавайки едно-
странно действащи военни и 
икономически договори с ре-
дица европейски социалистиче-
ски държави, организира в НР 
България държавен преврат 
за сваляне на законно избра-
ния Председател на Държав-
ния съвет на страната Тодор 
Живков. И тъй като от цялата 
тази операция на „дълбоката 
руска държава“ Съветския съюз, 
както показаха следващите го-
дини, не получи нищо в замя-
на, то основателно е предполо-
жението, че  групата съветски 
ръководители, наредели реа-
лизирането на операцията, са 
действали в чужд интерес и 
по чуждо внушение. След въз-
буденото обществено брожение 
в социалистическите страни, в 
т.ч. и в България, от „гласност-
та и перестройката“ в Съвет-
ския съюз, българският ръко-
водител иска лична среща с 
Генералния секретар на ЦК на 
КПСС Горбачов, която се със-
тоява през юни 1989 г. в Мос-
ква, на „Старая площадь“. На 
тази среща, според помощни-
ка Костадин Чакъров, Живков 
е  искал  разяснения за въ-
трешната и външна полити-
ка, провеждана от съветското 
ръководство през последните 
пет години. В отговор Горба-
чов заявява, че главната при-
чина за тежкото икономиче-
ско състояние на страните от 
социалистическата общност 
е огромното им изоставане 
от Запада в областта на науч-
но-техническия прогрес, като 
главната вина за това носят 
несменяемите с десетилетия  
ръководители на братските ко-
мунистически партии в Европа 
в т.ч. и Тодор Живков, „които 
проспахте“ най-прогресивни-
те тенденции в развитието на 
високите  технологии. Второ-
то обвинение към Живков е не-
удачната кампания за смяна-
та на имената на български-
те турци, с което БКП е влязла 
в противоречие с позициите на 
марксизма-ленинизма и прак-
тиката на КПСС по национал-
ния въпрос. Горбачов разяс-
нява, че КПСС се демократизи-
ра, по нов начин започват да се 
формират федералните и мест-
ни органи на властта чрез про-
веждането  на Конгреси  на на-
родните депутати, а гласност-
та дава възможност на народ-

ните маси пряко да участват  в 
управлението на страната. В от-
говор Живков заявява, че е гру-
ба грешка да се сдава полити-
ческата власт преди да се ре-
формира икономиката. Той 
предлага, в съзвучие с новите 
виждания за намаляване роля-
та на държавата в икономика-
та, да се създадат мощни част-
но-държавни структури, които 
по същество да бъдат българо-
руски съвместни предприя-
тия в областта на енергетика-
та, нефтохимията, фармаци-
ята, транспортното и тежко 
машиностроене и др., като се 
запазят дълбоката коопера-
ция  и партньорски отноше-
ния между българските и съ-
ветските икономически су-
бекти. Това предложение не е 
прието от Горбачов и той заявя-
ва, че всяка страна има право-
то на собствен, самостоятелен 
път на развитие. 

Живков се съгласява, 

а по отношение на полити-
ческите преобразования заявя-
ва, че БКП и България няма да 
вървят по пътя на съветско-
то преустройство, а ще търсят 
свои собствени идеи за разви-
тието на страната. Срещата 
приключва с прохладна раз-
мяна  на любезности.

Веднага след в нея, Горбачов 
свиква съвещание в Кремъл, 
на което присъстват зав.-сектор 
„България“ в Отдела на ЦК на 
КПСС, министърът на отбра-
ната и Председателя на КГБ. 
Решено е да се прати отговорен 
сътрудник на ЦК на КПСС, който 
до 7 ноември 1989 г. да органи-
зира свалянето на Живков от 
поста Генерален секретар на 
ЦК на БКП. В началото на юли 
този представител е назначен на 
висока длъжност в посолство-
то на СССР  и пристига в София. 
Той е изключително популя-
рен сред българските поли-
тически кръгове, владее в съ-
вършенство български език, 
защитил е кандидатска дисер-
тация в България, като негов 
рецензент е бил Милко Балев 
– най-отявленият русофоб в 
българското политическо ръ-
ководство към този момент. 
През годините, редица българ-
ски политици по време на по-
сещенията си в Москва в съста-
ва на правителствени и партий-
ни делегации, са искали срещи с 
представители на сектор „Бълга-
рия“  на ЦК на КПСС. Тези сре-
щи обикновено са се провеж-
дали в специалния кабинет, зад 
правителствената ложа на Бол-
шой театър, по време на балет-
ни спектакли. Човекът от бъл-
гарска страна, който се съглася-
ва заедно с руския представи-
тел да провежда разговорите с 
членовете и кандидат-членове 
на ЦК на БКП за освобождава-

нето на Тодор Живков  от пос-
та Генерален секретар, е Начо 
Папазов – към този момент 
Председател на Централна-
та контролно-ревизионна ко-
мисия на БКП и Председател 
на Общонародния комитет за 
Българо-съветска дружба. На 
16  ноември 1989 г. Папазов е 
избран за член на Политбюро 
на ЦК на БКП и е освободен на 
19 декември с.г. (!?). След всеки 
проведен разговор, при получе-
но съгласие, съответния член 
на ЦК е поемал ангажимента, 
че след като получи поздрави-
телна картичка по случай 45-
та годишнина на 9-ти септем-
ври, в случай на съгласие, до 
първи ноември 1989 с.г., той 
трябва да отговори на изпра-
щача на поздравителната кар-
тичка с подобна такава с поз-
дравления по случай 72-та го-
дишнина от победата на Ок-
томврийската революция. 
Руските специални служби в т.ч. 
и официалното представител-
ство на КГБ в София са нямали 
отношения към тази операция, 
защото на територията на съ-
юзните на СССР държави, те са 
нямали право да водят разузна-
вателна дейност. С тази работа 
се е занимавал Отдела на ЦК 
на КПСС и цялата информа-
ция, която по различни кана-
ли е  пристигала от България, 
се е концентрирала в ЦК, от-
където са излизали задължи-
телни разпореждания по ця-
лостния комплекс проблеми 
в двустранните отношения. 
Горбачов, възлагайки задача, 
се е аргументирал с получените 
многобройни искания по раз-
лични канали за смяната на Т. 
Живков и подмладяване на уп-
равленските кадри в България. 
Хората, които са били ангажира-
ни пряко в подготовка  от руска 
страна са били честни кому-
нисти и искрени приятели на 
България. Те и затова са успели 
в кратки срокове да убедят над 
50% от състава на ЦК. В също-
то време Луканов изпраща свой 
представител за контакти с Ал. 
Яковлев, а най-съществена и 
координираща роля в процеса 
играе „лисицата“ Любен Гоцев 
– Capo di tutti capi на прехода. 
По различни канали  между от-
говорни фактори на България 
и СССР се популизира идеята и 
се провеждат срещи за смяна-
та на Живков, но това се прави 
с цел, за да е ясна пълната кар-
тина на случващото се. Когато 
в посолството се получават 50% 
плюс 1 картички със съгласие, 
в Москва се взема решение да се 
стартира операцията. Посла-
никът  Шарапов, който също 
не е бил в течения на провежда-
ната акция, посещава в Банкя 
Живков и го запознава с мне-
нието на съветското ръковод-

ство за неговото оттегляне. В 
командния пункт  на ГЩ на 
БНА в с. Горна Малина, в дни-
те около 10 ноември, се съби-
рат съветски висши военни и 
дипломати, които, заедно със 
свои български колеги, са оси-
гурявали мирното осъществя-
ване на смяната. 

Притесненията на Москва 

са били свързани с действия-
та на Милко Балев и Димитър 
Стоянов, които са имали пъл-
на готовност да арестуват за-
говорниците и да въведат во-

енни подразделения в столи-
цата и в големите градове. Но 
високопоставеният български 
сътрудник, който е гарантирал, 
че всичко ще премине мирно, е 
бил в постоянен контакт с орга-
низаторите и въпреки насто-
яването на Крючков, да бъде 
идентифициран, личността  
му не е била разкрита. От 1985 
г., след издигането на Михаил 
Горбачов за ръководител на 
СССР, Тодор Живков не е посе-
щавал официалните приеми 
в Посолството на Съветския 
съюз в София по-случай 7-ми 
ноември. Но през 1989 г. той се 
появява в Посолството и след 
ръкуването с висшите дипло-
мати, наредени в една редица, 
се спира пред зав.-отдел „Въ-
трешна политика“ на Посол-
ството и многозначително зая-
вява: „Честит празник! Желая 
успехи. Най-важното е да се про-
явява грижа за близките и най-
вече за децата!“ По думите на 
Костадин Чакъров, изумената 
физиономия на Живков по вре-
ме на пленума на ЦК от 10 ноем-
ври 1989 г., е била в резултата на 
негова пълна изненада и шок 
от това, как десетките ласка-

ещи го и превъзнасящи го до 
небесата партийни и държав-
ни функционери през всички-
те, над 30 години, са гласува-
ли безропотно за неговото ос-
вобождаване, като само двама 
души от състава са се опитвали 
да се противопоставят. 

Много бързо Горбачов пре-
настройва системата така, че 
ролята на главен информацио-
нен  и координационен център 
за случващото се в България, 
да се изземе от ЦК на КПСС и 
да  се придаде на специално 
създадена структура  към Ал. 
Яковлев. Александър Лилов и 
ръководството на БКП/БСП гу-
бят привилегированата си по-
зиция за пряка връзка с ръко-

водството на СССР.  Черната 
работа е свършена от комуни-
стите-автократи, сега проаме-
риканските сили поемат „кор-
милото“ и на сцената, под про-
жекторите, изскачат „демокра-
тите“. За щастие, в България 
превратът успява без проливане 
на кръв и масови безредици. Из-
ненадата за всички идва от Ру-
мъния! Там началникът на лич-
ната охрана на Чаушеску, ген. 
Станкулеску, решава кардинал-
но въпроса за властта чрез во-
енен трибунал и разстрел на 
„царстващото“ семейство!     

Към края на м. ноември 
1989 г. Горбачов е бил  готов 
за срещата си с Джордж Буш 
на парахода „Максим Горки“ 
край Малта, за да докладва и  да 
предаде на Съединените щати 
контрола върху бившите со-
циалистически страни. От 
този момент нататък амери-
канците поемат отговорност-
та за славянска и православ-
на България, за просперитета 
на страната и благополучие-
то на българския народ! Но за 
тях приоритет  е българската 
територия да стане плацдарм 

и база за контрол над Черно-
морско-Каспийския регион  
и  южните граници на Русия, 
което и става.

През 1990 г., за външен ми-
нистър на СССР е назначен 
39-годишният американофил 
Андрей Козирев. През 1991 г., 
за представител на външното 
политическо разузнаване на 
РФ в България, е изпратен Ле-
онид Решетников. В началото 
на 1992 г., за посланик в Бъл-
гария е акредитиран действа-
щият зам.-министър, фран-
кофонът Александър Авдеев 
– факт, свидетелстващ  за огро-
мното значение, което се отделя 
на България от американските 
куратори на руската външнопо-
литическа  администрация, как-
то и за големия частен икономи-
чески интерес на руски олигар-
си и политици от географско-
то ни местоположение. В тази 
нова  политическа обстановка 
никой не си и помисля за пра-
вославие, славянски корени и 
традиционни връзки. В тече-
ние на последвалите  много го-
дини цялата специална инфор-
мация по всички канали от Бъл-
гария към Москва отива в кош-
четата за смет, защото ръцете на 
истаблишмънта на РФ, както и 
България, са вечно претегнати 
към новия хегемон, към МВФ 
и Световната банка, докато „ду-
ховната“ източноевропейска 
експанзия,  т.е. промиването 
на мозъците, е поверена  на 
Сорос и компания! 

     Днес, тридесет и две годи-
ни след тези събития, за търсе-
щите Истината и за праведните 
хора е ясно, че не е време за от-
чаяние и отказ от свещените за-
вети на нашите предци в Живо-
та на всеки! Руският президент, 
който твърдо и неотклонно чер-
тае в наши дни Пътя за бъдещо-
то  развитие на света, е и наша-
та надежда, свидетелство за кое-
то са думите му, казани на 17 де-
кември 2015 г.: „Аз съм удивен 
от беззъбата позиция на бъл-
гарското ръководство, което по 
неизвестно какви съображения 
пренебрегна националните ин-
тереси на своята страна. Ние 
трябваше да вложим три мили-
арда долара в строителството 
на „Южен поток“, а това са ра-
ботни места, това са заплати, 
това са приходи на всички нива 
за бюджета, като след постро-
яването му те всяка година 
щяха да получават по 400 мили-
она евро от транзита. Ние, соб-
ствено, и измислихме този про-
ект, защото искахме да помог-
нем на България! Но щом не ис-
кат – няма да го правим!“ 

Когато сам се отказваш в 
нужда от протегната ръка, то 
вината и отговорността пред 
народа и бъдещите поколе-
ния, е само твоя и тя тежи, и 
ще тежи цял живот, защото 
Зовът на кръвта заповядва на  
съвестта да действа, но това е 
валидно само за хора, които 
имат   съвест! 

КАТО СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА...

През март 1996 г. Президентът на РФ предлага, а премиерът 
на РБ приема,  България да разгледа възможността за закупуване 
на 12 броя изтребители  4 -то поколение МИГ-29С, с пълно иму-
щество на обща стойност от 450 млн.ам.дол., с предоставяне на 
държавен кредит от РФ при  лихва "либор +1% " и  три годишен 
гратисен период.  Американският самолет F-16 е също изстреби-
тел  4-то поколение.

„Когато се готвих за среща със съветския генерален секретар, 
аз очаквах да видя другар облечен в болшевишка куртка и кал-
пак от каракул. Но на мен ми представиха господин облечен в 
скъп френски костюм и с часовник „Радо Манхатън“. Огледах го 
и си помислих: „Да, този ще ни продаде всичко“. 

Из спомените на Роналд Рейгън
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Уважаеми читатели,

През 2021 г. често се обръ-
щахме към вас да ни подкре-
пите в абонаментната кампа-
ния. Остана неизпълнена за-
дачата за 1000 годишни або-
намента. Това, и драстичното 
поскъпване на хартията, елек-
троенергията и пепечатар-
ските услуги наложиха след 
18 години непроменяна, це-
ната вече да бъде 2 лв. Пове-
че от всякога обществото ни 
се нуждае от убедени защит-
ници. Не само защото година-
та е особено важна, с избори 
за парламент и за президент, 
а защото за да пребъде Бълга-
рия, никой не бива да остане 
безучастен в битката на исти-

ната с лъжата. 
Разпространението на 

вестника, по независещи от 
нас причини, все така про-
дължава да бъде ограничено. 
Абонаментът за сега е най-
сигурният начин,  „Зора“ да 
участва в битката за България. 
Отново ви призоваваме: във 
всяка пощенска станция 
може да осъществите ваша-
та подкрепа с абонамент до 
края на годината, както и за 
следващата. Също така мо-
жете да направите абона-

мент за 1 месец, за тримесе-
чие и полугодие.

Каталожният номер на 
„Нова Зора“ е 311.

Абонаментът за един 
месец е съобразно броя на 
вторниците в него. Цената 
на един брой вече е 2 лв.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете го и го 
разпространявайте.

Можете да се абонирате и 
в офисите на ДОБИ ПРЕС. Ре-
дакцията на вестника има до-
говорни отношения с тази 

фирма.  
Същото може да напра-

вите и чрез пощенски запис 
за избрания от вас срок на 
адрес: София 1377, ул. „Пи-
ротска“ 3, за Минчо Мънчев 
Минчев. Особено е важно да 
бъде изписан точния адрес и 
името на получателя, както и 
телефон за обратна връзка.

Допълнителна информа-
ция може да получите на тел. 
02 985 23 05;  02 985 23 07, как-
то и на мобилни телефони: 
0879 140 122 и  0894 66 49 00. 
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Или са още неизвестни. 
Трябваше да дойде Ф. М. Дос-
тоевски, за да се осъзнае (или 
поне да се види) какво се е слу-
чило и какво се случва, докъ-
де е достигнал процесът на 
обуржоазяване на Русия и 
как над нея надвисва (и дори 
я е обсебила!) революцията. 

Ф. М. Достоевски не въз-
приема тази революция като 
обективен феномен и неиз-
бежно следствие от обществе-
но-политическите, икономи-
ческите и социалните проце-
си. За него тя е проявление на 
„тъмната страна на човека” и 
показва как тази „тъмна стра-
на” освобождава злото, как 
усилва разпространението му 
и налага волята си над живо-
та на хората. „Този свят в зло 
лежи”, ала не винаги е разбун-
ван от революции; „бесовете” 
не са винаги толкова демон-
стративно дръзки и не при-
зовават такива насилстве-
ни и радикални обществени 
промени. Още не са се родили 
Расколников, Верховенски, 
Шигальов, княз Мишкин, Ар-
кадий Долгоруки и Версилов, 
Иван Карамазов и др. Зато-
ва и литературата не ги позна-
ва, и не ги е превърнала в свои 
основни персонажи. Те се раж-
дат тогава, когато самата ре-
волюция вече е в достатъчно 
напреднала идейна фаза, т.е., 
когато подготовката й е дости-
гнала такава степен, че вече е 
възможно да се прояви види-
мо, да се демонстрира идейно и 
с хора, които да покажат какъв 
е нейния външен вид и харак-
тер. Тези хора не са само на-
силници, авантюристи, амби-
циозни и жадни за власт, но и 
такива, които са излезли „из 
под подземието”, почувствали 
са се свободни и готови да ре-
шават не само своята собст-
вена участ, но и участта на 
всички останали, да подредят 
по друг начин обществото и ус-
тановят други прави за негово-
то функциониране. Ф. М. Дос-
тоевски видя тези хора, позна 
„по очите и по думите им”, че 
вътрешно в себе са се опреде-
лили, макар и да не са го осъз-
нали, да бъдат новите типове 
на епохата. 

Основната тема в твор-
чеството на Ф. М. Достоевски 
е „излизането от подземието”. 
Самото „подземие” е големият 
проблем на новото време. „Ни-
зшето” стъпало в обществото 
се е самоосъзнало, забелязало 
се, придобило е „съзнание за 
себе си” и не приема нерадата си 
участ. „Подземието” и „мърт-
вият дом”, са метафорите на 
социалното неравенство и на 
социалната несправедливост, 
на промененото разбиране за 
свобода и човешка личност. В 
тях се съдържа и някаква фор-
ма на обществен бунт или 
поне на недоволство,  че съ-

ществуват такива „гета”, къде-
то животът е друг, макар хо-
рата там често да са по-умни, 
по-способни и по-нравстве-
ни от останалите. В социал-
ното разделение вече участват 
и нови категории хора, които 
са в средата си не „по рожде-
ние” и „кръв”, а поради обрати 
в съдбата, удари на живота, 
безразсъдства или просто по 
неспособност да се измъкнат 
от там. Тези хора са отритна-
та, презирани, от тях се пла-
шат и не ги искат между себе 
си, но това не означава, че 
като социално „втори сорт”, 
нравствено и духовно не сто-
ят по-горе от тези, които са ги 
обрекли на изолация и стра-
дания. Но и „подземието”, и 
„мъртвият дом” не се прими-
ряват, защото са само „меж-
динни звена” в общественото 
устройство и неговата йерар-
хия. Те подготвят важни про-
цеси, организират история-
та и я насочват в желана от 
тях посока. Но са и знаците и 
символите на упадъка, разру-
шението, разложението в об-
ществената система!

 Животът се разпада и оп-
ростява. Рационализмът обяс-
нява всичко с причини и след-
ствия, и във всичко намира ня-
какво човешко основание. Вя-
рата отстъпва на знанието 
и разума, затова и човешка-
та воля придобива особено 
значение на всевластна гос-
подарка и причина за разви-
тието. Но не човешката воля на 
човеците и човечеството в тях-
ната съвкупност, а тази на из-
браните силни личности, ро-
дени за да господстват и на-
правляват. Затова и животът 

се вкарва в „таблици”, в „гра-
фи”, разчертани от тези „избра-
ни”. И уж сега е ясна логиката 
на съществуването и развитие-
то, уж сега всичко може лесно и 
бързо да се обясни, но никому 
не е по-леко и по-удобно. На-
против, станало е по-тежко, 
необяснимо, нелогично и не-
приятно. 

От втората половина на 
19 век Русия очевидно е вече 
различна от тази, която досе-
га е била. И това различие не 
е само в, така да се каже, външ-
ния й вид, на лице и образ, а 
в самата й същност. Отмяна-
та на крепостното право от-
прищва духовете, ускорява 
политическата динамика, из-
остря конфликтите. Това е ра-
дикална промяна, подриваща 
основите на досегашната систе-
ма. Тя е демократична, в духа 
на руските традиции за чо-
вечност и справедливост, но 
се оказва толкова радикална, че 
последиците й за самата Ру-
сия не могат дори да се пред-
видят. Понеже е била неизбеж-
на, защото в противен случай 
държавата, а и обществото, не 
биха могли повече да издър-
жат този огромен социален, по-
литически и нравствен товар 
и щяха да рухнат под неговата 
непоносима тежест. И сега тук 
виждам (по литературата, раз-
бира се, и специално по Дос-
тоевски) как един социален 
проблем, който е обективно 
възникнал и е решен според 
необходимостта и неизбеж-
ността, отприщва страсти, 
поражда нов тип личност и 
ускорява история. Това уско-
рение завихря процеси, които 
не могат да бъдат контролира-

ни и управлявани, не могат да 
бъдат спрени. На мястото на 
„човека от подземието” идва 
агресивният лумпен, напъл-
но неудовлетворен от живота 
си и желаещ да изпита силни 
усещания не другаде, а в об-
ществените дела, сред хората, 
открито, като се уподобява на 
известни диктатори, пълко-
водци, държавници. 

Когато говорим за изобра-
зените и изразени в романи-
те на Ф. М. Достоевски ради-
калните изменения в Русия и 
появата на нов тип личност, 
не бива да смятаме, че всич-
ко това става без съпротива, 
леко и безболезнено. И точ-
но в тази съпротива виждаме 
особеностите на руската ис-
тория, на самата Русия и на 
руския свят – на неговия раз-
ум и душа. „Зоната на разпа-
да” е сложна система, в коя-
то разрушителните сили сре-
щат противодействието на 
традицията и консерватив-
ния морал и православната 
нравственост. За Ф. М. Досто-
евски тази „зона” е средище на 
злото, но на него не му се поз-
волява да се шири свободно и 
безнаказано. И ако персона-
жи като Верховенски, Шатов, 
Расколников, Аркадий Долго-
руки, Иван Карамазов, са но-
вите герои в руския свят, ро-
дени от настъпилите социални 
и духовни промени в руския 
свят, то Версилов, княз Миш-
кин, Альоша Карамазов, Соня 
Мармеладова, са нравствена-
та алтернатива, която доста-
тъчно решително се противо-
поставя срещу нашествието 
на „всичко е позволено”. „Нови-
те герои” са сложни и проти-
воречиви личности; те са съ-
четание на различни качества, а 
не са черно-бели или едноцвет-
ни. Вътре в тях се води гранди-
озна душевна борба между 
доброто и злото. Когато злото 
надделява, те стават агресив-
ни, вътрешните им задръж-
ки падат и служат на разпада; 
но доброто също взима връх 
и тогава разумът им се прояс-
нява и осъзнава колко е опа-
сен пътя, по който са поели. 

Това е драмата на времето!
Романите на Ф. М. Досто-

евски са за драмата на време-
то, за огромните и често непо-
силни нравствени натовар-
вания на губещия почва под 
краката си човек, за разколе-
баната вяра и обезверяващия 
се руснак. От тук произлиза и 
драматизмът в тях, необясни-
мите постъпки, граничещи 
с лудост, страстта към риска, 
авантюрата и хазарта. Чо-
векът без вяра се лута и поч-
ти винаги греши, и изпада в 
грях и заблуда. Из „подземие-
то” се чува драматичен вопъл: 
„Господа, измъчват ме въпроси; 

разрешете ми ги”. Ето го нови-
ят проблем за руския свят! 

В романите на Ф. М. Дос-
тоевски бихме могли да очер-
таем два типа жени. Първият 
е на тази, която живее дина-
мично, опитва се да разреши 
сама и по своя воля собстве-
ната си съдба и отношенията 
с мъжа, когото обича или кой-
то я обича. Но динамиката 
около нея е толкова неудър-
жима, че това е невъзможно 
и всичко завършва нещастно, 
трагично дори. Такива жени 
са Настася Филиповна („Иди-
от”), Грушенка и  Катерина 
Ивановна („Братя Карамазо-
ви”), Наташа и Катерина Ни-
колаевна („Юноша”). Гордост-
та у тях е по-силна от самата 
им женска сила, от красотата 
и женската им привлекател-
ност. Те не ратуват за „еман-
ципация”, макар че още тогава 
в Русия се поставя т.нар. „жен-
ски въпрос”, защото за тях са 
важни не политическите им 
права, а „властта над мъжа”. 
И над себе си също! 

Този тип жени в романи-
те на Достоевски са, така да се 
каже, извън семейството. Те 
не се стремят към него, не ми-
слят за дом и деца. Има нещо 
мъжко у тях, някаква сила, 
която използва женската им 
красота, чар и привлекател-
ност за постигане на мъжки 
цели. Това ги прави особено 
драматични и трагични об-
рази. 

Другите жени в романи-
те на Достоевски са пазителки 
на дома, морала, душата; те 
са смирени, грижовни, добри, 
без амбиции извън семей-
ството. За тях всеки конфликт 
е измъчване на душата, разру-
шаване на хармонията, опус-
тошаване на човека. Призва-
нието им е да завръщат в себе 
си нещастните и съгрешили-
те, да ги смиряват и им пока-
жат колко са се отдалечили от 
Бога и от онези нравствени 
норми, които биха им върна-
ли вътрешната стабилност и 
щастието. Към този тип жени 
аз причислявам майката и се-
страта, които Ф. М. Достоевски 
изобразява с особено старание, 
задълбоченост и любов. 

Вече стана дума, че рома-
ните на Ф. М. Достоевски раз-
казват историята на руския 
обществен живот от втората 
половина на 19 век. В този сми-
съл всички те са един цял роман 
с един сюжет, в който се разви-
ва „руската идея” и се разказ-
ва за това как се променя чо-
векът и как в обществото се 
заражда идеята за революци-
ята. И как тази революция се 
развива и върви към своя апо-
гей, в който ще се смени ряз-
ко общественото устройство и 
ще настъпи нова епоха. Но тя е 

преди всичко утвърждаване на 
нов тип личност и на ново от-
ношение към живота и човека 
като въплъщение на Божия-
та воля. От „Записки от подзе-
мието” до „Братя Карамазови” 
протича история, изпълнена 
с премеждия, идейни борби, 
страсти и човешки драми. Ис-
торията е обективен ход на вре-
мето, но в този ход от изключи-
телна важност са човешкото 
участие, човешката воля, чо-
вешкият разум и дух. 

А може би главният проблем 
в романите на Ф. М. Достоев-
ски е проблемът за свободата. 
Разрешаването на този про-
блем събира и сблъсква раз-
лични хора с различни идеи и 
разбирания. Сблъсъкът е меж-
ду православното и буржоаз-
ното разбиране на свободата. 
Това са две коренно различни 
гледни точки. Самият писател 
прави опити да ги примири и да 
достигне до някаква нова и об-
щовалидна идея за свобода-
та. Тези опити също показват 
духа на времето, което разби-
ра, че за да се придвижат на-
пред човекът и обществото, е 
необходимо да се изясни до-
колко православната вяра е в 
състояние да се впише и вли-
яе върху обществените проце-
си и, от друга страна, доколко 
необходимостта от радикални 
промени влиза в противоре-
чие с изконните руски прин-
ципи и традиции. Извършва се 
духовен и идеен поврат и той за-
сяга основите на руския живот и 
на руския свят. Въпросът „Какво 
да се прави?” в повече случаи оз-
начава „Как да се живее?”. По Бо-
жията воля и по Неговите запо-
веди или по повелите на човеш-
кия разум; за спасението на ду-
шата, или за постигане земния 
рай; със страх Божи, или съобра-
зявайки се с човешките закони? 

Когато се измъчваш с таки-
ва въпроси, не можеш да си ис-
тински свободен, защото, дори 
и когато ги възприемаш и след-

ваш, се съмняваш в истинността 
и правилността им; а тези, кои-
то уж отхвърляш,  не можеш да 
отречеш направо и категорично. 
Войната на идеи и принципи е 
остра и непримирима и пора-
зява ума и чувствата. 

В творчеството на Ф. М. 
Достоевски няма свободни ге-
рои. Някои от тях искат да се 
освободят и това им желание 
ги поробва толкова силно, че 
то ги смазва и изважда от рел-
си, прави ги агресивни и жес-
токи, води ги до престъпле-
ние. Но те не осъзнават дори 
убийството като грях, докато 
не настъпи прелом в душите 
им и със собствените си очи 
видят, а с ума си осъзнаят как-
во са сторили. И сякаш в греха 
те се освобождават истински и 
си възвръщат човешкия вид и 
Божието подобие. 

Когато неравенството се 
осъзнае като социално зло, 
проблемът за свободата при-
добива нови измерения и ста-
ва практически неразрешим. 
Жаждата за свобода не може да 
бъде утолена, защото самото по-
нятие се свежда до неограни-
чените права на личността. И 
понеже никое буржоазно об-
щество не позволява такива 
права, макар че още при зараж-
дането си то ги е прокламира-
ло и е призовало личността да 
се пребори за тях, за да ги полу-
чи, възникват неразрешимите 
конфликти и неоправданите 
страдания. От липсата на поли-
тически свободи страда буржо-
азният човек, именно защото е 
осъзнал неравенството като 
социално зло и му е внушено, 
че свободата е негово естест-
вено право. Тук няма значение 
какъв е произходът на този чо-
век, неговото кръвно родство – 
важно е съзнанието и идеите, 
които е усвоил и, които фор-
мират поведението му. Колко-
то и различни да са един от дру-
гиго, колкото и индивидуално 
изразени да са, такива „буржо-

азни хора” са повечето герои 
на Ф. М. Достоевски. И това не 
бива да се пропуска.

По-скоро свободата за ге-
роите на Ф. М. Достоевски е 
правото да бъдат горди. Защо-
то не всеки тук може да е горд. 

За да е горд, трябва да има ня-
какво обществено, т.е. иму-
ществено положение. Без та-
кова положение не ти е позво-
лена гордост и суета. Впрочем, 
суета може, но в рамките на съ-
словния кръг, в който персона-
жът съществува и се движи. От-
нетата свобода е ранена или 
дори отнета гордост. 

В ранните романи („Запис-
ки от подземието”, „Унижени-
те и оскърбените”) тази гор-
дост е обичайна характеристика 
на героите. Гордостта е най-го-
лемият грях за християнина. 
Тя е причината за всички ос-
танали грехове. Новото време 
подклажда именно този гла-
вен грях, за да изведе човека 
от зависимото му положение и 
го тласне да търси правата си, 
да се съпротивлява и оспор-
ва властта на господарите му. 
Когато гордостта се отклю-
чи и обсеби напълно душа-
та и ума, започва и политиче-
ската революция за отхвър-
ляне на всякакви зависимо-
сти и разрушаване на реда и 
традиционното устройство 
на обществото. Тогава имен-
но човек се чувства унизен и 
оскърбен, ненужен, излишен, 
обитател на подземието. Това 
са нови състояния, които руска-
та литература не винаги е опис-
вала и изразявала. Тя започва 
да описва в първата четвърт 
на 19 век с творчеството на А. 
С. Пушкин, но ги превърна в 
трайна тема и обществен про-
блем в романите на Ф. М. Дос-
тоевски. 

Лесно е да се проследи как 
гордият човек се развива, през 
какви степени на гордост пре-
минава, за да осъзнае в един 
момент и своята реална сила, 
и своята безпомощност да 
решава съдбата си – още по-
малко съдбата на света. Това, в 
крайна сметка, е един и същ чо-
век, който преминава през жи-
вота, наблюдава, участва, раз-
мишлява и осмисля, достига 
до истини. Връхната точка на 
това развитие е Иван Карама-
зов, чиято идеология съдър-
жа в себе си и битовите неу-

редици на „подземния човек”, 
и усилията да надмогне себе си, 
и света около себе си, на героите 
от „Унижените и оскърбените”, 
и Верховенски, Шатов, Шига-
льов, Расколников, Аркадий. 
Те растат, уголемяват се и се 
сливат в образа на Иван Кара-
мазов, в неговата философия 
и житейска позиция. До преде-
ла, до който той достига в инте-
лектуалните и нравствените си 
търсения и лутаници. И до ре-
шението си „да върне билета за 
рая”. Т.е. открито да се отрече 
от християнството, от вярата 
и религията, от Бога, защото 
умът му не е в състояние да му 
даде отговорите на страшните 
въпроси. А той търси тези отго-
вори именно от своя ум, мъчей-
ки се да заблуди брат си Алексей, 
че задава въпросите на Самия 
Бог, Който също не може да му 
отговори вярно. И претърпява 
идеен психологически крах, 
подобно на всички остана-
ли герои на великия писател. 
Или по-точно, на героите на 
новото време…

ПРОЛОГ КЪМ Ф. М. ДОСТОЕВСКИ

Фьодор Михайлович Достоевски
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Антология

САМУИЛОВИТЕ 
БОЙЦИ

...Газеха
обрулената шума.
Спъваха се
в камъни край Струма.
Вслушваха се в птица подранила
слепите бойци на Самуила.

През долища, ниви и поляни
люшкаха се те като пияни –
бавно, длан във длан и стъпка в стъпка,
с болка пареща и с обща тръпка.

В кървавите бездни на очите
гаснеха пожари страховити
и превръщаха се в ями тъмни,
от които няма да разсъмне.

Царят – блед – изправи се край друма.
Вдигна длан към божията стряха
и се свлече. Дума не продума.

Слепите бойци
не го видяха.
Те вървяха, яко уловени,
към дима на къщите рождени,
към гласа на лястовица мила,
към Беласица, Пирин и Рила –
там,
където, плахи и злочести,
чакаха ги техните невести,
за да срещнат своите стопани.
С благ мехлем да вържат люти рани.
И сред писък на дълбоки нощи
да им раждат
яснооки рожби.

Георги  
СТРУМСКИ

Ф. М. Достоевски вина-
ги е бил четен и възприеман 
като велик писател-психолог, 
сърцевед, познавач на инди-
видуалната човешка душа. 
Изтъквани са, разбира се, ре-
дица конкретни поводи за на-
писването на отделни негови 
произведения. Тези поводи са 
най-често политически съби-
тия, криминални престъпле-
ния, случаи на насилия, поли-
тически действия, факти от 
личната биография на писате-

ля, на негови близки или прия-
тели и т. н. Самият писател за-
явява, че неговият реализъм 
не е в копирането на живо-
та, не е в неговото буквално 
пресъздаване, а е „висш реа-
лизъм”. Т. е. реализъм на ис-
тината, на вътрешния жи-
вот на личността, на човеш-
кия дух. Той подчертава, че 
търси висшата истина, исти-
ната за човека и Бога, а не на 
един или друг конкретен факт. 
Михаил Бахтин дори твърди, 
че у Достоевски няма да на-
мерим „типични характери”, 
присъщи на реализма като ху-
дожествен метод. Според него 
великият писател следва друга 
естетическа линия и се интере-
сува от вътрешния мир на чо-
века, а не от неговата социал-
на обусловеност. 

И наистина, у Достоевски 

По повод 200 години от рождението на великия писател

няма онези епически плат-
на, присъщи на Л. Н. Толстой, 
нито социално-политически-
те анализи на редица други не-
гови писатели-съвременници. 
Той действително се е съсредо-
точил в душевните преживя-
вания, в конфликтите вътре 
в личността; сякаш не обръ-
ща внимание на социалната 
принадлежност на героите и 
на социалната среда, в която 
живеят и действат. Героите 
му дори не работят, не мислят 
за прехраната си, не участват 
в обществения живот. Те пре-
димно говорят, спорят, об-
съждат, вълнуват се, страдат 
и то някак извън „времето и 
пространството”. Няма ся-
каш никакво значение какви 
са по произход братята Ка-
рамазови, Родион Расколни-
ков или княз Мишкин. Някои 
дори смятат, че каквито и да са 
те, пак ще са същите и щяха да 
постъпват по същия начин. 

Нямам съмнение, че по 
Достоевски можем да възста-
новим  духа на времето, да 
очертаем кръга от основните 
идеи, които това време пораж-
да и които го характеризират; 
да проследим основните идей-
ни мотиви, предпоставили по-
явата на определен тип лич-
ност и нейното обществено 
поведение. 

Идеята е знакът на време-
то, очертанието на човека, на-
чинът на мислене, поведение 
и изразяване на личността. 
Като „политическо животно” 
той живее в нея и чрез нея. И 
никога не може да се освободи 
и отчужди от нея, да я прене-
брегне, за да живее в друго ня-
какво време, в други условия и 
среда. Често казваме, че някой 
творец е „надживял времето 
си” или че „го е изпреварил”, а 

понякога и, че е „изостанал от 
него”. Но това не са нищо пове-
че от словесни конструкции, с 
които даваме по същество не-
вярна характеристика, за да 
по подчертаем пристрастни-
те си позиции към съответна-
та историческа личност. Човек 
не може нито да изпревари, 
нито да изостане от времето 
си. Това че мислител или тво-
рец изразява идея, която още 
не е завладяла цялото обще-
ство, не означава, че тя не 
принадлежи на обществото, 
че не е родена от него или че го 
е изпреварила. 

Когато обвързваме едно 
творчество с обществени-
те идеи, не е задължително те 
да бъдат търсени и открива-
ни само в личната идеология и 
идейни предпочитания на ав-
тора. Всеки писател има свои-
те идейни и политически 
пристрастия, изразявани в 
неговото обществено-поли-

тическо поведение, в публи-
цистика, публични изявле-
ния, писма, дневници и т. н. 
Те, разбира се, трябва да бъдат 
взимани под внимание, но аз 
тук говоря за нещо друго, което 
не винаги ще открием и забеле-
жим в идейното битие на писа-
теля. Творчеството е лично и 
съзнателно дело на таланта, 
но то е обществен феномен и 
се създава и от обществото – 
дори и тогава, когато авторът 
смята, че  няма нищо общо с 
него, съзнателно се откъсва 
от неговия шум, презира го и 
го отрича. То влага във всяко 
едно произведение много по-
вече от себе си, от колкото ав-
торът мисли, че допуска. Изу-
чаването на тази обвързаност 
е най-трудната, сложна и дели-
катната задача за литературо-
веда. Защото трябва да открие 

и очертае как обективното се 
пресъздава и утвърждава по 
особен начин от субектив-
ната воля на писателя– много 
често дори въпреки желанията 
и намеренията му. 

Реформите на Петър Вели-
ки положиха началото на пре-
хода от средновековно-ари-
стократично-феодална систе-
ма към буржоазната епоха и 
капитализма в Русия. Стара-
та система бе силно разколеба-
на и обезсилена и това създа-
де условия за появата на т.нар. 
„трето съсловие”, около кое-
то и чрез което, се образуват 
и налагат новите обществе-
ни отношения. „Третото съ-
словие” е средата, която ражда 
новия тип личност. Обуржоа-
зената личност (все едно дали 
тя произлиза из дворянството 
или из крепостното селячество 
и търговското съсловие) при-
тежава друго съзнание, друг 
морал, друг начин на мислене 
и представа за живота, други 
ценности, които влизат в про-
тиворечие с установените от 
традицията, оспорват ги и ги 
дискредитират. Тази личност 
внася дори смут в обществе-
ното битие, подлага го на съм-
нение и го предупреждава все 

по-настойчиво и открито, че 
дните му са преброени. Про-
цесът е обективен и неотменен. 
Проблемът е в това как се въз-
приема, оценява и назовава, но 
и дали и как се води борба с 
него. 

Всичко се променя; всич-
ки сфери на обществени жи-
вот са подложени на натиск 
и носят в себе си заразата на 
близката революция. 

С романа в стихове „Ев-
гений Онегин” А. С. Пушкин 
показа, че в Русия нещо ста-
ва. Неговият герой Евгений 
Онегин не може да намери 
своето място, лута се, коле-
бае се, търси начини да при-
ложи своите способности, но 
умът и сърцето му блужда-
ят, а това означава, че нео-
бяснимо страдат и се измъч-
ват от собствената си безпо-
лезност. Критиката бе нарекла 
този нов герой „излишен чо-
век”, ала това название сякаш 
не е съвсем точно. То изразява 
първоначалното стъписване от 
съществуването на такъв чо-
век, но не съзря в него предве-
стника на „идващите бури”; то 
бе знак, че причините за поя-
вата му не са ясни. 

На стр. 10
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