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3-ТИ МАРТ И ОСНОВАНИЯТА ЗА
НЕГОВАТА СВЯТОСТ
Пророчествата на Достоевски и българските спомени от бъдещето

И

ма факти, които очертават границите на една
особена екстериториалност в историята. Тяхното значение не подлежи на преоценка, защото макар и човешко
дело, те носят като неизличим печат знака на Боговдъхновението
и Божествения промисъл, с който
са наченати. Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г. за
нас, българите, като православен
народ, е велико достояние не само
защото тя възстанови погиналата
преди 485 години българска държавност, а защото осъществи това
в името на най-висшата евангелска добродетел – обичта към ближния. Никой друг народ преди и
след тази война не е осъществявал
нравствен подвиг за друг народ,
равен на подвига, който извърши
народът на Русия за възкресението на България. Императорският
дом, Светият клир на Руската православна църква, политическата
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класа на най-могъщата славянска
държава, интелигенцията и доблестното офицерство на империята, бяха единни в мисията на Русия „да освети света с великата си
безкористна и чиста идея“.
Думите принадлежат на Фьодор
Достоевски. В края на своя знаменит опус „Още една по-особена дума
за славяните и славянския въпрос“,
великият провидец пише: „Ако нациите не живеят в името на висши
цели и служба на човечеството, а
служат само на собствените си интереси, те непременно ще закостенеят, ще загинат, ще умрат. А по-

висши цели от тия, които си поставя Русия, няма!“
След „времена разделни“ и „тъмнини дълбоки“, най-сетне звездата
на пленителното щастие, наречена
Свобода, изгря над робската нощ
на България. Но преди тя да огрее
душите и просторите български,
бяха онези столетия на саможертва, на българско мъченичество, в
името на Христа, светостта на които се трансформира в неустоимата
енергия на българското Възраждане. Тази святост усили темелите
на извечните обиталища на вярата
и волята за избавление. В черкви
и манастири, в скитове, параклиси
и оброчища, се възправяше поваленият български дух. Преводачът на
„Житие и страдания грешнаго Софрония“ – Луи Леже, един от честните и светли умове на Франция, удивен
от протуберансите и енергията на българското народно Възраждане, ще възкликне, че чудото на 19 век не е изобретяването на парния локомотив,
а възкресението на българите за обществен и държавен живот.
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Император Александър II - Цар Освободител

Главният тръбач на успехите
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Въпреки жестокостите на
поробителя, въпреки пролятата
българска кръв, която дори не
успяваше да засъхне върху ятаганите на тиранина, или може
би тъкмо поради страдалчествата и светостта на тази
съпротива и надежда за избавление, „Смертю смерт поправ“, Бог въздигна из недрата
на богохранимия народ могъщия ствол на волята за национално освобождение. До Раковски и Левски, до Каравелов и
Ботев, до Хаджията и Караджата, до Бенковски и Волов се възправиха сенките и крепките рамена на хилядите знайни и незнайни синове на България, за
да възвърнат и опазят нейната поругана чест.
„Как сладко е да се умре за
Отечеството!“ – възкликва
каченият на бесилото в Горна
Оряховица Георги Измирлиев-Македончето. И тиранът
изтръпва, защото знае, че когато синовете на един народ
пред лицето на самата смърт
изричат такива думи, то няма
сила, която да може да спре
неотвратимия ход на историята. На такива мъже не им стига само довчерашната гордост
в примирението: „Да ми се риза
белее, да ми се перчем ветрее,
кога ме утре обесят“. Те искат
Отечество и Свобода! И няма
власт над такива глави, „които са готови да се отделят от
раменете си“!
И пламъците на Април, сиянието на Околчица, трънените
венци на страданието в Перущица, в Батак и Бояджик, показаха на света, че във великата решителност на българина никога
няма да секне волята: „За един
удар, има сила йощ!“.
И Великото стана! Когато
на 24 април 1877 г. епископ Павел прочита в Кишинев Манифеста за обявяване на войната; когато император Александър Втори прекъсва речта си,
заради риданието, което дави
гърдите му; когато на Скаково
поле са строени първите дружини от българи-доброволци
от Добруджа, Мизия, Тракия
и Македония, и от всички краища на многострадалното ни
Отечество, а офицерите едва
ги удържат в строя, светът получава отговора на въпроса
зададен от Достоевски: „Защо
Русия се нагърбва с такива грижи?“.
И пред лицето на света и
историята великият писател
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отговаря: „За да заживее висш
живот, велик живот, за да освети света с великата си и безкористна и чиста идея!...“ И този
отговор, със своята нравствена сила, е напълно достатъчен
за обяснението защо нищо не
може да отклони Русия от нейната Велика Богоспасителна

срам и позор се разсмърдява
най-презряната гнилоч. Като
торни бръмбари се разпълзяват
т.нар. умни, успешни и красиви
„провидци“. И се заемат с късна
дата да омаловажават сътворения от историята подвиг на
руския народ за освобождението на братска България. Цел-

броимите измерения на нейния
подвиг или дори достиженията
и достойнствата, в която и да е
област на човешката дейност.
Днес дори дълбоките нравствени анализи на великия Достоевски с лекота се представят
едва ли не като „путинска пропаганда“. И се присещам за едно
четиристишие на съвременния
руски поет Владимир Саблин,
широко тиражирано из руските електронни сайтове и приписвано от мълвата на големия
поет класик, дипломата Фьодор Тютчев:
„Молчи, позорная Европа!
И не качай свои права!
Ты у России просто ж…*,
а думаешь, что голова.“

Фьодор Михайлович Достоевски
мисия в избавлението на брата роб. И се начеват дни на невиждано народно единение и
единодушие. Дни на безпримерни изпитания, но и дни на възторг, на нечуван и невиждан героизъм. Започва страховития
календар на онези 314 денонощия, през които един руснак
ще умира за свободата на 20
българи. И страшна ще бъде
жътвата на смъртта, записана
в този календар.
Русия заплати нашата свобода с кръвта на десетки хиляди свои синове. И правдата за
тази хекатомба ще се предава
като най-отличителния знак в
паметта на българската кръв от род в род и от век на век.
И така ще бъде до века!
Ето това отдавна са изчислили наемните счетоводители на омразата, враговете български и руски. От 30 години за
тях няма почивен ден. Но около деня на Възкресението на
България за държавен и обществен живот, както и на самия 3-ти март – националния
празник на държавата ни – за

та е прозрачна и ясна: да бъде
омърсено и обругано великото историческо дело на Освободителката.
Но де да бяха само те, та човек да махне с ръка. В едно общество обаче, където вече всичко е
пари, цената на честта и добродетелността не са непосилни
за тежките кесии. И нали всеки грях има своята цена, юдите
на нашето тъжно съвремие заработват. На този фон обаче не
остават по-назад и държавните ни мъже. Изчервявахме се от
срам години наред, когато в речите на президенти и министри по случай Деня на Освобождението не беше споменавано
дори името на Освободителката! Нежели името на поробителя. Това само очертаваше измеренията на позорния статут
на днешна „свободна и демократична България“. И все по-ясно
указваше мъртвата колонизаторска хватка. За да се стигне до
положението, че за Русия може
да се говори или само лошо,
или само позорно да се мълчи.
Камо ли да й се признаят неизвъпрос на деня

Но дали преди 20 или повече от 150 години, отговорът на
днешното сатанизиране на Русия е даден отдавна. Наскоро
Лавров само потвърди това. В
страната на освободените от Русия обаче все по-често започнаха да забравят, че от библейски
времена най-презреният грях
е неблагодарността. Иначе,
везната на историята отдавна е
претеглила нравствения капитал на „цивилизаторските активи“ и „отговорностите на
белия човек“, прогласени от Ръдиард Киплинг. Изобличителният портрет на колективния
Дориан Грей, носител на „евроатлантическите ценности“,
отдавна е напълно завършен.
Както би казал поетът, ако трябва да дорисуваме този колективен портрет, не след „Парижкия
дъжд“, разказан от една шарманка, а след отрезвителния дъжд,
който ни къпе вече 30 години:
„От боите остана ни само черна боя; от Париж – само улици
водещи в Сена.“
Но рупорите на платената
русофобия нямат очи за това. Те
дотолкова са обнаглели в своето
намерение да дерусифицират
българския народ, че нито мисията на Русия „да освети света с великата си безкористна и
чиста идея“,... „с пример, с любов,
с безкористност и светлина“,
нито риданията и сълзите на
един самодържец – Великият
наш Цар Освободител – Александър Втори, могат да бъдат
пример за човешка отговорност и държавническа мисия
в историята. И като няма как
нито с декрет, нито с папска
вула да я запратят в джандема, остава им единствената възможност да преповтарят лъжи-

те за имперските мотиви на
българското освобождение.
Затова ще си позволя не на тях,
а на просветеното внимание на
обективния читател, да предложа основанията за великата
мисия на руския народ и руските царе, по-назад в миналото, в предимперските времена
на руската държава.
През 1876 г. в Киев Иван
Оболенски издава своето изследване „Московската държава по времето на цар Алексей
Михайлович и патриарх Никон,
според записките на архидякон Павел Алепски“. В това съчинение е поместено мнението на цар Алексей Михайлович от 1656 г., наричан от своите съвременници „най-тих сред
царете“. По времето на Светата
Пасха, през същата година, приемайки в Москва Великденските поздравления на делегации
и сановници, между другото попитал православни търговци от
Балканите: „Желаете ли да ви
освободя от плен и да ви откупя?“. И като чул утвърдителния
отговор, добавил: „Тогаз, като се
завърнете в своята страна, кажете на всички монаси и епископи да молят Бога и да четат
литургии за мен. И техните молитви да ми дадат сила да отсека главата на техния враг“.
И както свидетелства архидякон Павел Алепски, „проливайки обилни сълзи, царят след туй
казал на велможите – сърцето
ми е покрусено от поробването на тия нещастни люде, които стенат в ръцете на враговете на нашата вяра. Бог ще ме
призове да отговарям в Съдния
ден, ако имайки възможност
да ги освободя, я пренебрегна.
Не зная докога ще продължава
това злощастно състояние на
държавните дела, но от времето на баща ми и неговите предшественици не преставаха да
идват при нас постоянно жалби срещу игото на поробителите от патриарси, епископи, монаси и обикновени бедни хора. И
нито един не е дохождал, без да
е гонен от сурова печал и без да
бяга от жестокостта на своите господари; и страхувам се от
въпросите, които ще ми зададе
в него ден Творецът; и реших в
ума си, ако така е угодно на Бог,
ще хвърля всичките си войски и
хазна, ще пролея кръвта си до
последна капка, но ще се постарая да ги освободя.“
Както се вижда, православната вяра и славянската принадлежност са златната амалброй 9, 2 март 2021 г.

Петко ПЕТКОВ
„Глупост и кашлица не могат да се скрият“, казва една народна поговорка. А прочутият
ренесансов хуманист Еразъм
Ротердамски, в своята „Възхвала на Глупостта“, е отбелязал: „Нали най-много прилича на
Глупостта да бъде сама тръбач
на своите похвали и лира сама
за себе си… Не могат да се скрият ония, които с всички сили се
стараят да си присвоят външност и звание на мъдрост, а се
разхождат като маймуни в багреница и като магарета в лъвска кожа. Нека се преструват
колкото си искат усърдно, но
стърчащите уши все пак издават Мидас“.
В България обясняват неистовия стремеж на някои персони да се самоизтъкват, казвайки: „Понеже умря циганката,
дето го хвалеше, човекът се хвали сам“. Това е своеобразна перифраза на реченото от героя
на Илф и Петров Остап Бендер, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. В смисъл, че на който не
му достигат похвални дела и заслуги, може да се опита да ком-

пенсира липсата им със самовъзхвали и внушения за изключителни успехи. Без това да
означава, че той ще се дави в народната любов и признателност.
Напротив, означава, че въпросният измислен герой се мъчи да
спечели благоразположението на поданиците – най-вече
преди избори, превръщайки се,
заедно със своите присъдружни, в „тръбач на своите похвали и лира сама за себе си“, т.е., в
глашатай за своите измислени
„успехи“. При това, с ясното съзнание, че лъже и хипнотизира управляваните от него, подобно на филмовия герой Алф,
който чрез хипноза се опитва да
убеди котарака, че не е котка, а
салам...
Главният тръбач на „успехите“ на властта у нас е премиерът Бойко Борисов, заобиколен с
верни клакьори срещу заплащане от бизнеса, от медиите и
местните власти. Както и „кошаревски свидетели“ от рода на
Спас Гърневски, Георги Марков, Тома Биков, Веселин Марешки, Антон Тодоров, Георги
Коритаров, Георги Харизанов,
Харалан Александров, Стойчо
Стойчев и Любо Огнянов. А по
време на обиколките на Борисов
из страната и „срещите му с народа“, като сенки го следват хора
като вицепремиера Томислав
Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев, министъра на здравеопазването
професор Костадин Ангелов,

министъра на икономиката
Лъчезар Борисов, заместникминистъра на регионалното развитие Николай Нанков,
шефът на „Пирогов“ професор
Асен Балтова, или „присъдружните“ агитпропи на ГЕРБ. От
време навреме министър Ананиев „изненадва“ своя началник – по правило, пред телевизионните камери - поднасяйки
му поредната радостна вест за
повишения кредитен рейтинг
на страната, оповестен от някоя
международна рейтингова агенция. Дали това ще е оценка на
Муудис или на Фич – все едно.
Разликата е само в мястото, на
което
премиерът и финансовият
министър разиграват
поредния блудкав фарс:

на някой пън в горите на Родопите, до поредния ремонтиран пътен участък или из калните ниви в Хасковско. Сценарият е един и същ: Ананиев подава на Борисов лист, от който
той прочита текста, който наймного го „изненадва“, и пита:
„Преводът точен ли е?“. След утвърдителния отговор на министъра, Борисов отправя една тирада срещу президента Румен
Радев и останалите критици
на управлението, след което
заключава: „Когато сме ние,
оценките са положителни, а когато са те, ни спират еврофондовете!“. Ерго, Бойко Борисов
и ГЕРБ трябва да управляват
тази страна не до края на теку-

щия или следващия мандат, а до
края на света и на България в
частност. Ако не вярвате, чуйте
какво ви говорят по въпроса бившите седесари Георги Марков и Спас Гърневски, сега отчаяни гербави депутати. Или
Тома Биков, който мина през
СДС и ДБГ, за да кацне в 44-тото НС като депутат на ГЕРБ.
Забравяйки, естествено, че някога е наричал Бойко Борисов
„псевдодиктатор“, и дори се е
заканвал да му надене раирана
пижама. А пък „политолъгът“
Антон Тодоров, който първо
написа книгата „Шайка! Бойко, Цецо, Росен и другите“, после
стана депутат на „шайката“, но
беше принуден да освободи стола си след поредното самозабравяне, днес е платен консултант
на ГЕРБ и хвалител на Бойко
Борисов от екрана на ТВ Европа. Според всички изброени
по-горе, управлението на ГЕРБ
и Борисов е без алтернатива.
Всеки, който твърди обратното, е проводник на интересите
на Кремъл и Путин. Управлението на Борисов е „най-майсторско“ и най-добро в целия
ЕС, ако не и в света като цяло.
Това е толкова „очигледно“, колкото твърдението, че България
има най-добрите локомотиви на света. Дори в разгара на
пандемията, Борисов е осигурил най-благоприятни условия за съхранението и развитието на икономиката и бизнеса, както и за преминаването

на населението през коронакризата „с най-малки жертви“. Благодарение на него, България е
с най-нисък външен дълг, отнесен към БВП, и с най-нисък
бюджетен дефицит. А по ръст
на икономиката е втора в ЕС.
Истинско българско чудо!
Що се отнася до твърденията, че
България е най-бедната
и най-корумпираната
страна членка на ЕС,

с най-ниските заплати и
пенсии, те са или клевети на
политическите опоненти на
ГЕРБ и техните съдружници
в управлението, или са израз
на субективни усещания. Ако
не беше „майсторското“ управление на Борисов, щеше ли да
има милиони в помощ на бизнеса, повишения на заплатите на
заетите в бюджетната сфера и
по 50 лв. месечно добавка за всеки пенсионер до април включително? Разбира се, че нямаше да
има. „Премиерът Слънце“ навреме натири скръндзите Симеон
Дянков и Владислав Горанов,
след което развърза държавната кесия и като един Дядо Коледа, през прозореца на джипа започна да хвърля милиони. Предимно на „приятелски обръчи от
фирми“, на „правилни“ кметове,
владици, калугери и ходжи. „Ти
давай пари, пък ние сме зад теб!“,
му рече преди седмица един от
щастливите получатели на държавна помощ.
На стр. 4
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гама на благородната мисия, която е отприщвала енергията на
руското обществото през вековете, придавала му е блясък и
благородство, окриляла го е за
славата и величието на Русия
и е предопределяла пътя за Освобождението и на България.
Разсъждавайки за мисията на
Русия, идеологът на Източния
въпрос Константин Леонтиев пише: „Всички други държави действат на Изток почти
единствено с външен, механически така да се каже натиск, със
своята военна или търговска
сила... Само на Русия са й поставени на вероизповедно начало
съвсем други задачи и условия...
Само за руската политика на
Изток е възможно щастливото съчетание на надеждата, на
религиозното спасение и движението напред, националността
– с вярата, свещената старина – с възбуждащата пориви съвременна подвижност. Да, точно това свойство е присъщо на
народите ни – да потърсим преди всичко опора, в която са дъл-

го натрупвани и православните
ни сили, и сега толкова могъщи у
нас. Не трябваше ли с тези християнски нации от Изтока да се
сближим и сдружим, защото при
нашите предшественици тези
сили са по-ярко и по-здраво изразени, отколкото при другите
народи“.
И става ясно, че акцентът
на руската мисия за освобождението на славянските народи от Балканите има преобладаващо кръвно-духовна
компонента. Ето срещу тази
цивилизационна формула на
Леонтиев – „да се сближим и
сдружим“, винаги е бил насочен векторът на цялостната
политика на колективния Запад, още от преди времената и
опусите на споменатия „чувственик“ абат дьо Кюстен. Именно в резултат на последователната и насочена русофобия, която отчита и осъзнава духовните и културните основания на
създадения от историята българско-руски цивилизационен съюз, основан на гранди-
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озния принос на българското православие и Кирилската
писменост и въздигнатата на
нов етап с Освободителната
война от 1877-1878 г. формула
на Константин Леонтиев, „да
се сближим и сдружим“, могат
да бъдат очертани границите на
българската историческа съдба. Към нейните страдалчески
черти, в огледалото на историята, могат да бъдат разчетени и
посланията и основанията на
българофобията, която предхожда по време миазмите на
целенасочената русофобия.
От кладите на богомилите, от
ненавистта на потомците на
западното рицарство, погинало от Калояновия меч край
Адрианопол, през откровенията на княз Бисмарк на Берлинския конгрес, че те не са се
събрали тук да правят „българите щастливи“, през краха в
Ньой, разтерзанията в Париж
след ВСВ и последствията след
капитулацията в Малта, всички тези свидетелства за българската участ не издават по-

малка ненавист към нас, отколкото омразата към всички
руско. Но ако ненавистта към
Русия може все пак да бъде обоснована с нейната плашеща огромност и сила, то ненавистта
към понятие като „българин“,
„България“ и „всичко българско“
издават предопределения край
не само за българската държавност, но и за съществуването ни
като народ.
Недвусмислено доказателство за това е днешната наша
народностна участ, когато в прегръдките на т.нар. нов цивилизационен избор, без приятели
и надеждни съюзници, България се топи пред очите на света като юлска пряспа. Но над
престъпното безхаберие на демократичните ни управници,
Господ, както би казал поетът,
все гледа гледа от небесния свод
„тих и невъзмутим“.
В своето знаменито стихотворение „Към родината“ Атанас Далчев има един пророчески
стих, който макар да е изповед на
поета или на лирическия герой

актуален глас

пред Родината, аз ще си позволя
волността да съотнеса към преднамереното сатанизиране на
руси и българи, за което мнозина си затварят очите. Сатанизиране, основание за което, както
вече споменах, е сътвореният от
историята българо-руски цивилизационен съюз. И Русия и
България, всяка поради своя път
през историята и поради неразчленимостта между духа, културата и цивилизационната им
същност са и ще бъдат несменяема цел за отстрел пред безмилостното дуло на изначалната
ненавист на Запада. Сиреч, тежко е да го кажа, но ми се струва, че
сме осъдени от тази ненавист, и
под каквито и форми да бъде прикривана тя, и както и да бъде отричана, единственото, което ни
очаква през годините занапред,
е страданието. Именно за него ме
подсети стихът на българският
поет Атанас Далчев: „Страданието мен по-силно с теб ме свързва
и нашата любов в една съдба превръща“.
На стр. 4
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Въпреки това харчене обаче, международните рейтингови агенции, като Муудис и
Фич, повишиха оценката за
кредитния рейтинг на България. Което още повече ще
повиши ищаха на Борисов
за теглене на заеми на международния и вътрешния пазар. „Борчът е камшикът на
юнака“, казваше покойният
турски президент Тургут Йозал. А Сюлейман Демирел му
отговори с думите: „Юнак, който прави само борчове, заслужава камшик!“
Така или иначе, на 22 февруари т.г. нашето Министерство
на финансите (МФ) пласира
на вътрешния пазар 5-годишни държавни ценни книжа
(ДЦК) за 200 млн. лева при отрицателна доходност от минус
0,17%. Най-много ДЦК са придобили банките - 63%, застрахователните дружества - 24%,
пенсионните фондове - 8% и
други - 5%.

своеобразен акт за безусловна
капитулация, приемайки ДЦК
с отрицателна доходност? Нещо,
което означава, че кредиторите
ще плащат на държавата заради кредита, който са й отпуснали. Своеобразен „диш хаккъ“, така
да се каже. България може и да
не е отличник по нисък бюдже-

Главният тръбач
перото на някой сатирик. Тъкмо Борисов нареди да се ваксинират всички, които желаят,
като им се отворят „зелени коридори“, и пред ваксинационни-

От началото на 2021
г. държавният дълг е
нараснал с 0,5 млрд. лв.,

като една седмица преди 22
февруари, МФ пласира 10-годишни ДЦК за 300 млн.лв. Отново на вътрешния пазар, но при
средно претеглена доходност
от 0,14%. А през януари миналата година пласира 5-годишни облигации с доходност от 0,11%.
Удивително е как банките са се съгласили, или са били заставени да
се съгласят, да подпишат този

тен дефицит, но си заслужава
нейният опит за притискане на
банките да се включи в учебниците по икономика и финанси.
Затова пък управлението на
коронакризата е достойно за

те центрове се извиха дълги
опашки от „желаещи“. И преди да са ваксинирани хората
от първата линия, преди да са
изпълнени определените четири фази на имунизацията,

ваксините свършиха. А до някои общо практикуващи лекари
ваксини изобщо не достигнаха.
Не защото някои са се презапасили, както обясняваше ми-

пазването. На всичко отгоре от фармацевтичната компания AstraZeneca най-нагло
уведомиха ЕК, че през второто
тримесечие на 2021 г. ще доставят на ЕС по-малко от половината от обещаните 180
млн. дози ваксина. От българското Министерство на здравеопазването написаха гневно писмо до ръководството на
компанията, но какво от това?
Кьорав карти не играе! Сега и
самолет да изпратим, ваксини няма. Пък и самолетът не
е оборудван с хладилни камери, нали? Премиерът Бойко Борисов и здравният министър Костадин Ангелов се
възмущават от вероломството и престорената любезност, и
вежливост на британско-шведската фармацевтична компания AstraZeneca, но по-добре
да си припомнят как правителството предплати милиарди за още не нарисуваните американски изтребители
F-16 Block 70. Т.е., не ни е за
пръв път да хвърляме пари
на вятъра. Напомням, че тогава беше отхвърлена значително по-изгодната оферта
нистър Ангелов, а защото лич- за шведските „Грипен“ с аргуно „докторът на науките“
мента, че Швеция не е членка
Бойко Борисов се намеси в на НАТО. Тогава защо предплатихме милиони за ваксинещо, което не разбира.
И естествено, пося хаос в ната на Oxford–AstraZeneca,
цялата система на здравео- когато Великобритания не е

на успехите
вече член на ЕС? Защото така
решиха „големите началници“ в Брюксел ли? Към „стаден
имунитет“ не се върви с овче
поведение, а с национално
отговорна политика!
Така или иначе „масовата
ваксинация“ у нас заприлича на
начина,по който Монголия прескочи капитализма и от феодализма влезе направо в социализма.
Резултатът е известен. Медиците, които според министър Ангелов щяха „да ваксинират, докато могат“, бяха временно спасени от прегряване. Но е време е
и те, и пациентите да се запитат,
защо едни обещаваха „широк
избор на ваксини“, а други трябва да обясняват защо ваксини
няма дори от една единствена
марка? Вследствие на това 15-те
хиляди „желаещи“ граждани,
ваксинирани с първата доза
на AstraZeneca по линия на „зеления коридор“, може никога да
не видят второ убождане. С което
ваксинацията става
абсолютно безпредметна.

Къде отиде „доброволността“ на ваксинацията, щом на
виртуалното съвещание на Европейския съвет Борисов е
подкрепил Гърция и Австрия,
предлагащи да се въведе задължителен електронен ваксинационен паспорт или сертификат? Последното се от-

3-ТИ МАРТ И ОСНОВАНИЯТА...

От стр. 3

Мислех, че тук ще сложа
точка на тези мои предтретомартенски размисли, но връщайки се към основанията за
святостта на този български
празник, как да не се позове човек отново на великия
провидец Фьодор Михайлович Достоевски?! Неговите
разсъждения, които искам да
припомня отново, са свързани с позицията на прочутия
по онова време английски
журналист Форбс, военен
коренспондент на в. „Дейли
Нюз“. Като признава достойнствата на „прекрасните му и
задълбочени статии от бойното поле“, Достоевски съобщава, че Форбс искрено признава „пълното право“, на турците да изтребят цялото българско население на север от
Балкана в момента, когато руската армия преминава Дунава. „Форбс, пише Достоевски,
почти съжалява, че нещата не
са се развили така и прави извода, че българите трябва да
са вечно признателни на турците, че не са ги изклали поголовно като овце“.
Стр. 4

Струва ми се, че се налага
дори и по отношение на днешната несвършваща мантра за
човешките права и т.нар. демократични принципи на нашите нови партньори да се запитаме с думите на Достоевски: как и защо този наистина тъй образован човек като
Форбс, представител на една
толкова велика и просветена
нация, каквато е Викторианска Англия, може така хладнокръвно да признава подобни права на турците? „Това ли
е последният цвят и плод на английската цивилизация“ – пита
великият писател, и продължава: „Обърнете внимание обаче, че той безспорно не би се изказал така, ако ставаше дума
не за българите, а за французите или италианците. Той говори така само защото те не са
нищо повече от някакви славяни българи. Виждате ли родовото кръвно презрение на Европа
към славяните и славянското
племе? Те ги имат все едно за кучета. Допуска се, че е възможно
и разумно да се изколят всички
до един, цялото племе, жените и
децата. И което е много важно,

забележете, че не го казва граф
Биконсфийлд, него политиката,
„английските интереси“, го принуждават да изразява такива
бандитски зверски убеждения,
докато Форбс е частно лице, не е
държавен деец, не му е възложено
да брани интересите на Англия
на всяка цена. А и вижте какъв
човек е: честен, правдив, талантлив, хуманист, което ясно
личи от предишните му писания. Причината в случая е именно това западноевропейско презрение към всичко, което носи
името славяни. Тъй че българите можеш да ги попариш с вряла
вода, като гнездата на дървеници по старческите одъри“.
Цитатът стана твърде дълъг, на как да спреш насред думата гения Достоевски? Както
се вижда, генезисът на възходите и паденията на славянските народи, и по-специално
на нас, българите, има своите цивилизационни основания. Хората на Запада и тогава
не са си представяли „гнездата
от дървеници“ за нещо ценно.
Дали днес ни оприличават на
нещо по-различно, на хора например, на народ със своя веактуален глас

лика история и принос в световната култура? На този въпрос нека всеки сам и честно си
отговори. И сам да намери своето място и мястото на своите
деца и внуци като българи и
славяни в този т.нар. нов цивилизационен избор. И ми се
струва, че сатанинската мелница, която премила народа ни
вече 31 години, е всъщност едно
ново издание на непроменимите възгледи на наследниците на онзи далечен военен кореспондент на в. „Дейли нюз“.
От тези непроменими възгледи на Форбс и предците му извира и омразата към Русия, която за радост никога не е била
нищожно „гнездо на дървеници“, а винаги е била колос, гигант и сила, с която не може да
не се съобразиш. „И тъй като
Русия също е славянска нация,
как ли я мразят сега на Запад,
пита се Достоевски, и добавя: –
Ако ще и само инстинктивно,
подсъзнателно, как ли се радват
на всеки неин неуспех, на всяка
нейна беда!“
Да отговаряме ли на провидеца отпреди 145 години?
Да си обясняваме ли причи-

ните за санкциите срещу Русия днес? Да разсъждаваме
ли за съдбата на газопроводите „Южен поток“ и „Северен
поток-2“? За ваксините „Спутник-V“? Да търсим ли някаква връзка между случаите
Скрипал, Навални и българина Гебрев, които днес не случайно се обвързват? Да разказваме ли отново пророчествата на Достоевски за бъдещето, както и нашите спомени от
бъдещето?
Всичко е пред очите ни.
Няма нищо ново под слънцето. Има една истина и тя е, че
силата никога не се е нуждаела от посредници. Че слабите
винаги ги бият. Че България
без Русия е обречена! Че и Русия без България би била разнищена! Че пътят ни в страданието е общ и неотменим и че
не случайно нашата любов в
една съдба превръща.
Но 3-ти март е. И българският Великден е неотменим!
И ще възкръсне Бог! И ще
се разпръснат неговите врагове!
И ще настане ден.
Отнине – до века!
брой 9, 2 март 2021 г.

хвърля от Германия и Франция, но ако бъде одобрено от
Съвета, ще провали със сигурност туристическия сезон у
нас, отблъсквайки руските и
украинските туристи. Кой ще
се запъти към нашите курорти,
когато българите отиват в Занзибар, където според властите
няма нито коронавирус, нито
задължителни тестове за такъв,
още по-малко ваксинационни
сертификати и паспорти? Докато властта в България отваря
ресторантите на 1 март и баровете, и нощните заведения
на 1 април, сякаш от тях зависи нашето съществуване. И разбира се, обрича на провал хотелиерския и туристическия
бизнес. Казано иначе, провалът
надвисва не само над плана за
масова имунизация и формиране на стаден имунитет, а и над
всеки бизнес, зависим от притока и консумацията на наши
и чужди граждани.
Не е само AstraZeneca, която извива ръцете на ЕК и на
нашите пишман политици. От
Pfizer&BioNTech също правят уговорки, че южноафриканският вирус може да
понижи защитната ефективност на техния продукт,
а от Moderna говорят, че ще
се наложи да се поставя 3-та
доза от ваксината им. Така,
вместо „затруднение от изли-

У

важаеми читатели,
в бр. 7 открихме рубриката „Нови книги“. Нещо повече,
уведомихме ви, че редакцията разполага с малка част от
тиража на „Врата за обратно
пътуване“ от Виолета Станиславова и на „Молитва за
България“ от Минчо Минчев. През изминалата седмица бяхме приятно изненадани от проявения интерес и от
възможността да удовлетворим заявените книги. В този
брой поместваме отново съобщението за начина по кой-

шък“, Европа и бедна България ще изпитат най-банален
недостиг на ваксини. Което ще
удължи масовото ваксиниране и формирането на колективен имунитет до края на
2022 г. Дотогава я камилата, я
камиларят. Свиквайте, значи,
с присъствието на коронавируса, както сте свикнали с корупцията! И без друго по ниво
на бедност и корупция сме
водещи в Европа, докато по
обхват на ваксинирането сме
последни с мижавите 1,5%.
За сравнение, Израел е вакси-

те в интензивните отделения
на болниците. Системата на
здравеопазването вече се задъхва, което се потвърждава
от запълването на леглата в
интензивните отделения на
лечебните заведения. Въпреки, или благодарение на „наймайсторското“ управление на
коронакризата у нас, картината която представя долната
таблица, изобщо не е толкова оптимистична, колкото я
рисува Бойко Борисов в пропагандните си изблици по
Фейсбук.

Показатели / Дата
Направени тестове:
-PCR
-Aнтигенни
Потвърдени

22.02.21
2792
1917
875
227

23.02.21
13 695
5659
8036
1925

24.02.21
13 026
7009
6017
1800

25.02.21
12 066
6331
1733
1733

26.02.21
12 645
7225
5420
1822

27.02.21
13 697
7964
5733
1681

Хоспитализирани
В интензивното
Излекувани
Починали

3880
321
114
15

3933
334
777
79

4037
349
471
45

4202
369
505
48

4368
370
689
53

4502
378
800
49

Ваксинирани

10 998

11 709

17 613

20 236

20 050

15 927

нирал над половината от своето население, а Сърбия – над
15%. И двете страни не са членки на ЕС, и двете използват по
няколко вида ваксини, включително руски и китайски. Но
най-фрапантното доказателство за провала на ваксинационния план на Борисов, са
данните за броя на новозаразените и починалите от коронавируса в България през шестте дни на миналата седмица.
Както и растящия брой на хоспитализираните и настанени-

Както се вижда, рано е за
празнуваме по ресторанти, барове и нощни заведения. Както и да се разделяме с маските,
социалната дистанция, дезинфекцията и дисциплината. В
противен случай ни чака дълъг локдаун, от който ресторантьорите няма да са единствените губещи.
Но не опозицията у нас, а
„приятелят Тайпи“ нанесе
най-жестокия удар върху претенциите за изключителност
на Бойко Борисов. В слово-

тината с лъжата.
Разпространението на
вестника, по независещи от
нас причини, продължава
да бъде ограничено. Абонаментът е все още най-сигурният начин, че духът на
„Зора“ не може да бъде сломен и ние оставаме на своя
пост.
Във всяка пощенска
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това“. („Миллиет“/24.02.2021).
Впрочем, на 23 февруари в
Турция бяха направени 123
734 теста за коронавирус, от
които 9107 се оказаха положителни. А броят на починалите за едно денонощие беше
75 души. На същата дата у нас
бе регистриран рекорд за 2021
г. от 1925 заразени и 79 починали от COVID-19. Турция има
население 84 млн.души, а България около 7 млн. души. Е, не
е ли прав Ердоган да се обявява за по-успешен от Борисов?

Нови книги
то може да се снабдите с тях,
макар че ако се повтори интереса от изминалата седмица,
ще трябва да се обърнем към
издателството да ни отпусне
допълнително количество от
тиража.
Искаме да ви уверим, че
всичко това го правим за ваше
улеснение. За нас, разбира се,
остава удовлетворението, че
книгите няма да отлежават в
някой склад, а ще стигнат до
хората, мнението на които за
нас е важно и ни интересува.
Цената за „Врата за обратно пътуване“ е 15 лева. Це-

ната за „Молитва за България“ – 20 лева. За всички които биха искали да се снабдят с
някое от посочените заглавия,
ще припомним проверения от
времето способ за това: получаването на пощенски запис
с изписан точен адрес на получателя и телефон за обратна връзка. Записът да е на
сума, формирана от цената
на съответната книга + 2,50
лв. за пощенски разноски,
изпратен на името на Минчо Мънчев Минчев, в. „Нова
Зора“, гр. София 1000, ул.
„Пиротска“ № 3.

Уважаеми читатели,

Продължава абонаментната кампания за през новата 2021 г. Ако „Нова Зора“ е
достойна за подкрепата ви
- направете го! Остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. А фронтът, повече от всякога, се
нуждае от убедени защитници. Не само защото годината
е особено важна, с избори за
парламент и за президент, а
защото за да пребъде България, никой не бива да остане
безучастен в битката на ис-

то си при колективното откриване на учебни съоръжения на
валийството в Анкара, президентът Реджеп Тайип Ердоган
каза: „В този момент Турция е
страната, която най-успешно в
света провежда имунизацията.
От вчера достигнахме 7,5 милиона ваксинирани. Няма разхлабване, даже предприемаме
нови усилвания на ограниченията. Защото ако допуснем каквато и да било мекушавост и
се провалим, трудно ще можем
да се измъкнем изпод развалините. И ще платим висока цена за

станция, до 15-о число на
всеки месец, може да осъществите вашата подкрепа за каузата с абонамент
от първо число за следващия месец, тримесечие,
полугодие или до края на
годината.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един

месец е съобразно броя на
вторниците в него. Цената
на един брой продължава
да бъде 1 лв.
Всеки вторник очаквайте
„Нова Зора“. Търсете го и го
разпространявайте.
Можете да се абонирате
и в офисите на ДОБИ ПРЕС.
Редакцията на вестника има
договорни отношения с тази

актуален глас

фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис
за избрания от вас срок на
адрес: София 1377, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев
Минчев. Особено е важно да
бъде изписан адреса и името
на получателя, както и телефон за обратна връзка.
Допълнителна информация може да получите
на тел. 02 985 23 05; 02 985
23 07, както и на мобилни
телефони: 0879 140 122 и
0894 66 49 00.
Стр. 5

ОТ УРВА НА УРВА И ОТ ВЕК НА ВЕК...
Виолета СТАНИСЛАВОВА

Б

ързам по заледените
стъпала. Виелицата ме
следва по петите. Високо пред мен се издигат
позлатените куполи на хрампаметник Шипка увековечил
и прославил подвига и саможертвата на руси и българи
по бойните полета на Бъл-

войника от картината на Верешчагин* „На Шипка всичко е спокойно“. Припомних си
вкочанените му ръце, крака,
тяло... Не може да ги движи,
а замръзналият шинел не го
стопля. Леденият вятър навява сняг върху краката му, покрива коленете му, засипва го
до кръста, а той е все още жив
и мисли, усеща, чува, чувства...
Докато бялата смърт го вледени и го погълне така, както
стои на поста си.
Когато генерал Гурко
сформирал петте колони от
състава на войската си, необходими за последния и решителен героичен щурм на
Балкана за освобождението
на София, две от тях, под командването на генерал Дандевил, в една ледена нощ сти-

Вървя с наведена глава срещу силния вятър и поглеждам
към църквата. Построена в
стила на руската архитектура и строително изкуство от
XVII век, тя е една от найкрасивите в България. Успявам да се отскубна от ледената
прегръдка на вятъра и с премръзнали пръсти едва отварям
тежката обкована врата.
Вътре е светло, топло и
тихо. Светците гледат спокойно с мъдри и строги очи. Погледът ми грабват майсторски
изрисуваните икони, дар от
монасите-художници от руския манастир "Св. Пантелеймон" в Света гора - Атон. Умелите ръце на дърворезбарите на иконостаса, упорито са
дялали липовото дърво, за да
се родят чудните фигури, де-

И ВИДЯХ ЖЪТВАТА НА СМЪРТТА!
„Какво преживяхме, приятелю мой! Утеши, когото можеш. Успокой, когото познаваш.“

Иван ВЪЛОВ

К

от 30 тона отстреляни оръдейни гилзи, събрани в района на битките. Може би точно
така е звучал техният звън и
за богатата му художестве- тогава, понесен от вятъра, разна резба, за позлатата, коя- пилян в равнината, достигнал
Храм-паметник
„Рождество Христово“
край град Шипка.

Иконостасът в църквата

Дневникът на руския военен свещеник Вакх Гуриев разкрива потресаващата картина на последното сражение
за Плевен, след което пет хиляди трупа остават да лежат по полето като снопи в ожъната нива.

ато специални кореспонденти на телеграфни агенции,
вестници и списания
от цял свят, в Руско-турската
война участват повече от 100
журналисти, писатели, художници, фотографи. Всяко изброяване на имената им носи
риска за пропуск, особено когато се отнася до Плевен. Защото няма журналист, който да не
е отразил драматичните събития, свързани с трите несполучливи руски атаки за превземането на града, както и
с величавата победа на 10 декември 1877 г.
Освен официалните документи за десетата поредна
война между Русия и Турция,
получавани по линия на командването и на военните кореспонденти, съществуват и
други документи. Това са писма, дневници, рисунки, фотографии и художествено-документални творби. Някои от
тях са публикувани по време
на военните действия, други

- години по-късно. И едните,
и другите имат своето значение
за пълната историография,
за оценката и осмислянето на
войната. Онова, което поради
цензурата и военната тайна не
се съдържа в официалните сведения, може да бъде открито в
личните свидетелства на участници във войната.
Това са уникални документи! Те разкриват войната такава, каквато е била.
Лично за мен, който познавам освен написаното за
войната в Русия и България,
и спомените на много от военните кореспонденти от Англия, Франция и Германия, истинско потресение предизвикаха писмата на руския свещеник Вакх Гуриев. Прочетох ги
в списание „Русский вестник”,
издавано от М. Катков, в броевете от февруари до декември 1889 г. Зачислен към дивизионния лазарет на Трета гренадирска дивизия, тази, която
поема върху себе си атаката на
Осман паша и го пленява при
опита му да разкъса блокадата
около Плевен, отец Вакх Гуриев изминава целия боен път до
сключването на мирния договор в Сан Стефано.
Подвижният дивизионен
лазарет е настанен в с. Тръстеник, само на няколко километра от мястото на сраженията.
Трета гренадирска дивизия
е заменила командваните от
генерал Гурко войски, които след победата при Горни
Дъбник и Телиш тръгват към

„Панахида на убитите“, художник Василий Верешчагин. 01.01.1878 г.
София. Първото си писмо руският свещеник изпраща от
Тръстеник на 26 октомври
1877 г. В него той изказва впечатления от срещата с лицето на войната, от българското население. Илюзията, че победата над Осман паша ще се
осъществи едва ли не за седмица-две, рухва бързо у гренадирите. Настъпването на дъждовното и студено време изправя
руската армия пред изключителни изпитания; липсват
хранителни припаси, войниците са оголели и обосели. Пламва дизентерия и скоро се превръща в мор за стотици войници. „Вчера – пише
отец Гуриев – при залез слънце
погребах вече първата жерт-

ва на дизентерията, редника от Малоруския полк Макар
Ситниченко. Поставихме нещастния труп в гроба направо, без ковчег, в мръсно бельо, в
изпокъсани дрехи, без с нещо да
бъде покрит… О, колко тъжно беше да хвърлим първата
лопата пръст върху все още
пресния човешки труп и право
върху откритото лице…”
Следващото писмо е с дата

ОТ УРВА НА УРВА...

Василий Верешчагин
гария през 1877-1878 г. Мъглата ги скрива от погледа ми,
но знам, че при ясно време те
блестят на слънцето и се виждат още от равнината. Наоколо боровите гори се огъват под
напора на вятъра. Не бях изпитвала истинската зима така
осезателно, както докато се изкачвах към паметника. Все още
не можех да повярвам, че човек може да умре от студ. В паметта ми изплува образът на
Стр. 6

„На Шипка всичко е спокойно“
гат на връх Баба. И там, под
напора на снежната виелица, замръзват 800 души, които не палят огньове да стоплят премръзналите си тела,
за да не издадат позициите
си на османците.

тайли и мотиви. Може би, все
още в нощната тишина на каменната зала, се чува звънът на
чукчетата на златарите. Колко
търпелив труд и какво вдъхновено въображение са били необходими за изработването му,
памет

то я покрива? Каква пищна и
многоцветна украса...
Изведнъж ме разтърсва могъщият звън на огромните 11тонни камбани, най-голямата от които тежи 11 643 кг и е
личен подарък от руския император Николай II. За да се
отлеят са били нужни повече

до къщите и до тръпните сърца на българите… Влизал е в
душите и умовете на хората, за
да им напомня никога да не
забравят подвига на героите и победния изход на битката... Всеки път ехото им разгаря българският дух, който никога не е преставал да
брой 9, 2 март 2021 г.

гори, особено когато е трябвало да защищава свободата
си. Дори и сега. Дори и на мен.
Прогонената навън тишина отново се върна. Мъглата
попи и последния звън на камбаните. Разтърсвана от все още
кънтящото им ехо, мълчаливо спирам пред мраморните
плочи. Върху тях са изписани имената на руските офицери и войници, загинали
в битките против вековния
поробител. На четири личат имената и на българските опълченци. Всеки е живял,
страдал, мечтал...
С бавни стъпки слизам по
тесните каменни стъпала, които ме отвеждат надолу, в костницата. Пред мен се открива
голяма белокаменна зала, в дъното на която, с наведена глава и благоговеен израз на ли-

цето, е коленичила каменнобяла жена, олицетворение на
преклонението на България
пред падналите в страховитите сражения руски войници и български опълченци.
От двете страни, в два реда, в
мраморни саркофази са положени костите на загиналите. Какво ли са си мислили
каменоделците, дошли чак от
Италия, докато са изчиствали
формите на 17-те саркофага?
Какви чувства са вълнували
онези, които мълчаливо са изписвали със златни букви имената на героите?...
Стъпвам на пръсти, за да не

смутя вечния сън на покойниците.
На Шипченския връх руси
и българи заедно са се сражавали, заедно са посрещали смъртта. В разгара на боя
в едно са се сливали българска
и руска реч. Ехото на Балкана
дълго е разнасяло разтърсващото им мощно „Ура!“...
Тръгвам, понесла в сърцето си горещо преклонение пред
подвига на именните и безименните герои, дали живота и
кръвта си, за да защитят българската свобода.
И не усещам студа, не забелязвам виелицата...

* Василий Верешчагин е участник в Руско-турската освободителна война като доброволец. След победата край Плевен руският военен журналист, художник и писател, продължава с армията на генерал Скобелев за зимното преминаване на Балкана. Албумът със
скиците, които е загубил по пътя си, по-късно е бил намерен. От по-нататъшното развитие на военните действия, в този тефтер са останали идеи за “На Шипка всичко е спокойно”,“Шипка-Шейново”,“Пътят на военнопленниците” и много други.
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памет

29 октомври и в него вече се описва животът на българите, дават се повече сведения и за работата на лазарета. По повод на
голямата руска победа – превземането на крепостта Карс
на Кавказкия фронт в Рускотурската война, Вакх Гуриев
пише: „Тук всички са убедени, че
центърът на тежестта в настоящата война не е там, не е
на Кавказ, а тук, при нас, отсам
Дунава, при Плевен…
На стр. 8

ТОВАРИЩ, ВЕРЬ!

Воймир Асенов
Русия като северна стихия…
Русия като сняг, като вихрушка…
Русия като образ на Месия…
Русия като храм великодушен.
Русия като необят
в стиха на Вазов „Здравствуйте, братушки!”
Русия в моя поетичен свят
дойде със името на Александър Пушкин.
И днес звъни с „Товарищ, верь!..”
Не гасне тя,
звездата на пленителното щастие!
Русия е безсмъртието на света,
защото е славянското причастие…
Това причастие е благослов,
славянска реч след меч от „поле бранном”.
Това причастие е вселюбов
и ехо е от кремълски камбани.
Това е в Космоса звезда.
Русия е сърцето на планетата.
Русия ни предпазва от беда
дори предадена, дори несретна.
Русия има сили да се възкреси
дори когато братя я напущат…
Тя утре пак от чужди гнет ще ни спаси.
„Товарищ, верь!” –
предсказал го е Пушкин.
Стр. 7

И ВИДЯХ ЖЪТВАТА НА СМЪРТТА!
От стр. 7

възстановя.
Понеделник, 28 ноември.
Рано сутринта, на разсъмване,
при нас, в Тръстеник, достигна силна артилерийска канонада и скоро след това учестена пушечна стрелба, и то от тази

Ето защо, ако ние успеем с
хитрост да завземем Плевен,
при това заедно с Гаази Осман,
това събитие би било решаващо, събитието, което изведнъж
би определило по-нататъшния
и несъмнено блестящ изход от
цялата война.”
По-нататък четем, че вече
има специална заповед мъртъвците да се погребват не само
без ковчези, но и без униформи, само по бельо. „Впрочем не
бързайте да осъждате това на
вид нехуманно разпореждане:
то е направено по крайна необходимост и истинска човеколюбива цел – започнахме да разсъбличаме мъртвите, за да спасим
живите…”
Няколко от писмата с дати
от 30 ноември, 2, 4 и 7 декември (по стар стил, или от 12,
15, 17, 20 декември 1877 г.) разказват за битката, когато Осман паша се опитва да разкъса
блокадата за пленяването му,
за ужасната картина на убитите и ранените.
страна, където лагерува нашата
Ето редове от тези писма: дивизия. Пристигналият днева30 ноември. „Какво прежи- лен ни доложи предположениевяхме!... Плевен падна! Сибир- то си, че е дошъл ред и на нашаците и малорусите изнесоха та дивизия.
Нямаше съмнение, че нана своите плещи тежестта на
шите
бяха започнали сражежестоката битка. Сега не мога
ние…
Точно в 12 часа пристигда пиша: отивам да погребна
пешком
куриер – казак. „Турвам нашите убити, колко са,
ците,
каза
той,
рано сутринта
не зная, но полето на пет версвнезапно
се
нахвърлиха
срещу
ти е пълно с трупове… Какво
Сибирския
полк
и
го
разбиха,
навидях! Какво видях! Вече тренесоха
поражение
и
на
друг,
със
ти ден, а не мога без ужас да си
сини
ленти
на
фуражките”.
спомня това, което видях!...
Турците превзеха втораУтеши когото можеш, уста
батарея,
отблъснаха Шпипокой, когото познаваш; зацбарт
от
пета
рота и се отпрапочвам скръбния списък: да
се молим за убитите, горещо виха към Копаната могила
да се молим за тези страдал- (централната наша позиция), но
срещу тях застанаха малорусийци”…
2 декември. „Благославям ците
лекарите; ранените при нас и се завърза ужасен бой!
са 700 и нито една милосърдВ това време всички бяна сестра!... Ужасно ми е теж- хме ранени и какво стана поко: ден и нощ съм в лазарета, не нататък, не знаем. Но когато
мога да се откъсна… Изморя- ни превързваха в Митрополия,
вам се, изнемогвам, а работата там вече говореха, че нашата
няма край”…
бригада е обградила във фланг
4 декември. „Нашите лека- турците…
ри са приятели на човечностПрепуснах към Митропота. Работят от сутрин до три лия.
часа след полунощ…
Докато бях в лазарета, наредих
на Елисей да подготви и поА колко много погребах!
стави
в чантата ми хляб на парБоже, колко е тъжно!...
чета,
сирене,
две бутилки коняк,
Тръстеник, 7 декември.
толкова
с
водка,
няколко манерВярваш ли, приятелю мой, до
ки
с
вода,
да
увие
в хартия късълзи ми е мъчно че нямах ни
сове
месо,
приготвено
от нас
най-малката възможност да ти
напиша няколко изречения в за обяд, кутия с хайвер… Колтова горещо време, което пре- ко необходимо се оказа всичживяхме след битката при Пле- ко това! В превързочния пункт
вен. Тези изречения биха ди- край Митрополия имаше мношали с истинско човешко чув- го ранени. Доктор Косински ми
ство, осветени биха били с извика: „Отче, вземете със себе
чисти сълзи… Повтарям, сега си ранения офицер!” Оглеждам
не е същото… Все пак ще се оп- се, към каруцата се приближаитам да възстановя в паметта си ва, залитайки, Катин (Бог да го
всичко, което мога да си спомня прости!), целият облян в кръв,
и повече или по-малко живо да не можех да го позная.
Стр. 8

Къде сте ранен? – питам го.
В лицето – едва-едва проговори той, търкулвайки се в каруцата. – Осман и цялата негова
армия се предадоха…
Може да си представите моята радост, моя възторг!

е вършело наоколо – не ми е
възможно да разкажа, да преценя: лекари, санитари, офицери, прости войници, българи водят, носят, влачат – наоколо стонове, вопли, някакъв
такъв раздиращ душата шум

МАРИН ДРИНОВ И НОВА БЪЛГАРИЯ

с провизиите, някой се зае да я
носи. Тръгваме направо към артилерийските землянки: точно
на пътя ни лежат няколко трупа,
покрити само с офицерска шинела, повдигам я и замръзнах на
място от видяното:
страшно обезобразен и
ограбен до голо

нашият величествен красавец Манасейн, до него Кутузов, Тимашов, Горимов – убитите офицери бяха сложени в
отделна купчина… Продължавам по-нататък: турчин с откъснат крак протяга към мен ръце и
черен като въглен, страшен арабин, целият окървавен, но още
жив, движейки главата си, моли
за нещо – давам и на единия, и
на другия по глътка коняк.
Млад войник, облян в кръв,
като ме вижда, изхлипва: „Отче,
бащице, вземете ме, трети път
санитарите ме отминаха; тежко ми е, миличък…” От всички
страни вопли, стонове, молби:
Завийте ме, премръзнах…
Повече не мога да търпя,
„Битката при Плевен“, 28 ноември 1877 г.
краката ми…
Горещо ми е, задушавам се,
Тази радостна вест ми потвър- от много гласове, сред кои- разпашете ме… - стене в предди и старшият полкови лекар то като отделни акорди от ня- смъртна агония войник, приС., който работеше на превър- каква адска музика се носят ту
зочния пункт в Митрополия,
край църквата.
От Митрополия досами Копаната могила почти на всяка
крачка се беше проточила цяла
верига леко ранени, които можеха да вървят без чужда помощ, водеха други под ръка, носеха ги на носилки – и навсякъде кръв и кръв… На Копаната
могила заварих нашите линейки, вече напълнени с ранени, но
лекарите ми казаха, че още много не са прибрани, особено ранените турци. Изкачвайки се
на върха на Копаната могила,
видях около себе си страшна
картина от бойното поле и
няколко минути бях
вцепенен от ужас

Какво видях, какво видях,
приятелю мой! Това не можеше да се опише, не се поддаваше на човешко описание.
Също като ожъната нива, покрита с гъсто разхвърляни
снопи… Косачите и жътварите
не бяха успели да ги съберат и
да ги складат на копни, а само на
няколко места ги бяха събрали
на купчини. Такава купчина от
трупове, нагътани един во друг,
един върху друг, в ужасно положение, и то на това място,
където бяха артилерийските
землянки… там на 8 ноември
празнувахме весело и шумно на батальонния празник…
Друга, още по-голяма купчина
лежеше около 2-ра батарея, където се е водил ужасен ръкопашен бой…
Поразен, смазан, слязох от
Копаната могила долу. Какво се
памет

„Генерал Скобелев“.
Художник: Николай Дмитриев-Оренбургски
силни вопли, ту скърцане със
зъби, ту предсмъртно хриптене… Ужас!... Неизобразима
картина! Какво да правя?
Идете по-нататък – ми каза
един лекар – може някому да
помогнете…
Тези думи като че ли ме разбудиха, доведоха ме в съзнание: взех от каруцата чантата си

тискайки ръце към простреляните си гърди…
Дайте ми поне залък хляб,
втори ден не съм ял… - моли
един.
Водчица за мен или поне водичка, стомахът ми гори, вътрешностите ми изгарят – с пресекнал глас приплаква друг.
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Боян АНГЕЛОВ

Л

ичността на Марин Дринов е предпазена от крайни противопоставяния и
отрицания, но не са много и безпристрастните оценки за
делото му. И това е, защото Марин
Дринов онаследява най-чистите
и безкористни черти на първите
наши възрожденци. Той им издига неразрушим пиедестал, поставя ги в началото на възраждащата
се българска слава, превръща ги в
зарева и пътеводители през вековечните робски тъмноти.
Роден на 20 октомври 1838 г.
в обвеяното със слава Панагюрище, Марин Дринов учи при
възрожденците Сава Радулов,
Атанасий Чолаков и Йордан Не-

нов. Още е ученик, когато става
спомоществовател на съставения от панагюреца Велко Королеев „Месецослов или календар вечний“, в който е записано, че датата 11 май трябва да се чества
като особен празник, защото
тогава са родени едноутробните
братя Кирил и Методий, родом
българи и създатели на българската азбука. Заедно с приятеля и
съученика си Нешо Бончев стават подидаскали, а малко по-късно са избрани за главни учители
на Панагюрското мъжко училище. Те обучават на българопис
и любородие малките панагюрчета, станали по-късно безстрашни
въстаници и опълченци от охраната на Самарското знаме.
На 1 септември 1858 г. Дринов заминава като стипендиант от родния си град в Киевската духовна семинария, станала начало на дългогодишното му систематично обучение
в Русия. Узнал в детайли тайнствата на православието, четири години по-късно младият панагюрец вече е редовен студент в
Историко-филологическия факултет на Московския императорски университет.
Първият учебен ден за Дринов

като студент в Историко-филологическия факултет на Московския
университет е 1 септември 1863
г. Особено въздействие му оказват
лекциите по древноруска словесност на проф. Фьодор Буслаев, който е филолог с неоспорим
авторитет и усилията му са насочени в сферата на лингвистичната компартивистика, изследваща родствата между езиците чрез
проследяване на произтичащите
от екзистенцията на общия праезик историко-генетически фактори. Важно значение за изграждането на бъдещия българскиучен историк имат и лекциите на
проф. Степан Ешевски, проф. Сергей Соловьов и проф. Николай Тихонравов, автор на двутомника
„Паметници на отречената руска литература“, изобилстваща
с текстове, представляващи неотменима част от апокрифната старобългарска книжнина.
След защита на кандидатската си дисертация заминава като
възпитател в семейството на
княз Голицин за Швейцария,
Франция, Италия, Германия,
Австро-Унгария… Пет години
продължава това знаменателно запознанство с историята
и настоящето на изисканата

Западна Европа. В Женева, Па- степен с интелектуалното разриж, Неапол, Рим, Прага и Ви- витие на Русия, Швейцария
ена през първата половина от и Австро-Унгария, българският учен използва
познанията си по
история, богословие, сравнително езикознание и
обществознание,
за да направи важната равносметка за задачите, които стоят
пред родната ни
интелигенция.
И през декември
1868 г. публикува в излизащия в
Букурещ вестник
„Народност“ своето знаменито
„Писмо до българската интелигенция“. Обръщението към сънародПаметникът на Марин Дринов в Панагюрище ниците ни Марин
Дринов обмисля
деня преподава на княжеските продължително, защото знае, че
деца, а след това потъва в тайн- всяка негова дума ще бъде атаствата на европейските биб- кувана от зложелатели, а онези,
лиотеки, търсейки свидетел- които му вярват, ще приемат
ства за достолепието на Бъл- неговите послания като сакралгарските царства.
на истина.
На стр. 10
Запознал се в достатъчна

И ВИДЯХ ЖЪТВАТА НА СМЪРТТА!
постоянно прекрачвам през
трупове, краката ми затъват
в кървавата кал, гледам, турчин ми маха с ръка; навеждам се, бледно, красиво лице с
малки, заострени руси мустачки. Тихо, пресипнало, на чист
руски език той ми казва: „Каквото и да се случи, предайте във
Варшава на Пржевалски – тук
другата си ръка,
той млъкна за минута, после
откъсната от граната
Не искаш ли причастие? – събирайки сили, добави: че Владислав е загинал…
питам го аз.
гърдите ми са пронизани…
Ох, отче, нима може тук?
Замръзвам…”
Може – казвам аз и коленичейки, разпасвам колана, откопТой затвори очи, от тях зачавам коженото си палто, а отдо- капаха сълзи… Предложих му
лу под него имам къс епитрахил глътка коняк и го уверих, че неи потир за причастие. – Повта- пременно ще изпълня неговата
ряй след мен: Вярвам, Господи! предсмъртна молба, и незабав– Той повтори и аз го причес- но си записах с молив фамилитих…
ята…
Къде да чета молитва сега?
Когато се върнах при КопаГоспод ни слуша, Господ ни ната могила, нашите линейки
вижда!
бяха заминали. Вече беше настъПристигнаха санитари, за- пила пълна тъмница, присядайпочнаха да прибират тежко ра- ки в подножието на могилата,
нените. Вече съвсем притъмня- драскайки клечка кибрит, пова, а ние не сме минали и стот- гледнах часовника си – беше
на част от фаталното поле, в шест и половина. Бях се измоокопите около 2-ра батарея има рил много, душата ми беше неоще маса убити и тежко ране- изразимо измъчена… Внезапни. В началото са ги събирали но ме обхванаха горчиви, тежи пренасяли от най-отдалече- ки чувства, не издържах и се
ния край на бойното поле, поч- разридах… Но какво можех да
ти досами реката, а привечер за- направя? С какво можех да обпочнаха да прибират и от близ- лекча горчивата участ на страките места. Вървя по-нататък, далците? С това, че ще сваля
Един в предсмъртни мъки
произнася някакви неразбираеми думи, полуимена, а някакъв
сибирец, познавайки ме, моли
със сълзи: „Отче, напиши в Курска губерния на моята Аринушка как изглеждам” – и показва
със здравата ръка другата си, поточно половината от
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шинела от убития и ще завия
вдървените крака на ранения,
че ще дам глътка вино или
парче хляб, нима това е помощ? Нима това бе необходимо да се направи за тях? И ни
най-малка друга възможност,
ни най-малка.
Да се види всичко това, което
аз видях, и да нямаш сили, нито
средства да облекчиш трагичното положение на нещастните
страдалци… Картината от бой-
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„Геройската смърт на майор Горталов“
ното поле е толкова силна и ясна
в паметта ми с нейния ужас, но е
неизобразима!...
***
Денят е 28 ноември (10 декември 1877 г.). След кървава
петчасова битка на живот и
смърт Осман паша се предава. Убити и ранени са повече
от пет хиляди руски и турски
офицери и войници!

Нито един журналист,
нито който и да е от военните
кореспонденти не са описали
така тази драматична битка,
открила пътя на руската армия към Сан Стефано! Направил го е в своите „Писма на свещеника от похода 1877-1878 г.”
Вакх Гуриев.
Превод на писмата:
Иван Вълов
Стр. 9

МАРИН ДРИНОВ И НОВА БЪЛГАРИЯ
От стр. 9

Българският учен предупреждава съотечествениците
си да не вярват на всичко в пътеписите, сътворени от чужденци. Не трябва да се вярва на
голи предсказания и на безпочвени пророчества за някакво безметежно бъдеще. Подобен оптимизъм би донесъл на
народа ни повече вреди и злочестини, отколкото ползи. Ето
защо Дринов призовава умствено извисените българи да
насочат всичките си усилия за
постигане на най-важните национални нравствени интереси, заключени в няколко конкретни понятия: езикът, вярата, народното образование, литературата и общественото
мнение.
За семантика и лингвиста
Марин Дринов

ите бащи и деди, защото родните
ни училища обучават децата едва
ли не само да четат и да пишат, а
пътят към високите европейски
науки стои затворен.
Марин Дринов определя
литературата

като морална сила, възвисяваща човешката личност, придавайки й благороден и сияен
образ. Художественото мислене,
обогатено със силата на въображението и фантазията, разкрива

учен призовава към необратимо настъпление в името на народностното благоденствие.
Той знае, че дори най-възвишените слова не биха донесли жадуваната обществена полза. Необходим е пример, затова търси и намира конкретните измерения на
възрожденския идеал.
На 23 март 1869 г. българският историк прави
корекциите на последните
страници от историческото
си изследване „Поглед върху

езикът е първата и найзначима нравствена сила,

която превръща милиони
индивидуални човешки същества в народност. Книжовният
ни език притежава божествена сила и непомръкваща слава, но българите не го усъвършенстват и обогатяват, нито
правят усилия да го изучат. Не
съществуват дори речници и
обстоятелствена граматика.
В това необозримо интелектуално поле трябва да се насочат
усилията на българската интелигенция. Тя трябва да се погрижи и за диалектното богатство
на езика ни, закодирал филологически и генеалогични закономерности при обособяването на
българския етнос като народност и нация.
Друг важен стимул за духовния живот на една нация е олицетворен в религията. Публицистът Марин Дринов окачествява варварското невежество
на фанариотите като найстрашна преграда за възвисението на българската църква, която се готви да отбележи своята хилядагодишнина
без официалното признание
от страна на османската власт.
Той смята, че народът ни все
още не е създал своите истински
духовни предводители, които
да възкресят божествената мисия на Българската патриаршия.
Като трета по ред предпоставка, не по-маловажна от езика
и религията, панагюрският учен
посочва
образованието.

Констатира с горест онова,
което българите са постигнали
за умственото развитие на децата, ала то е дело на предишните поколения родолюбиви
и безкористни педагози. Той
призовава днешната интелигенция да продължи делото на своСтр. 10

слабостите на отделната личност и на цялото общество, ето
защо излъчваните от истинските литературни творби нравствени послания са най-кратък
и лесен път за постигане на възвишени помисли и дела. „А ние
още си нямаме литература“ (13;
15), с огорчение отбелязва българският учен, макар тази строга оценка да не отговаря напълно
на историческата истина, защото, въпреки вековете чуждоземно иго, творбите на Черноризец Храбър, Климент Охридски,
Йоан Екзарх, Евтимий Търновски, Григорий Цамблак и много
още средновековни писатели са
остават неподражаеми литературни шедьоври. Ала миналото
си остава в миналото, а за настоящето трябва жертвоготовно да
се даряват средства и интелектуални усилия.
Общественото мнение

представлява петата нравствена сила, призвана да пробужда националното самочувствие на народа ни. Това
непобедимо духовно оръжие
също подхранва корените на
запустението и българският

Марин Дринов
произхождението на българския народ и началото на българската история“. В него
Дринов си поставя сложната задача да докаже със силата на научните аргументи отечественото минало и
съдбата на племената и народите, населяващи през
древността Балканския полуостров. Дринов приема за
свой дълг да разкрие забуленото в тайнственост и заблуди минало на България,
за да се почувстват нейните чеда като наследници на
безстрашни царе, премъдри
патриарси и безценна книжовност. Верен на вродената си скромност и почтеност,
той моли читателите да бъдат
снизходителни към написаното от него, защото е само „поглед“ към сложната и разностранна историческа проблематика. Уверява ги, че се
е постарал да избегне всяко
своеволно мъдруване, че се е
придържал към свидетелствата на отминалото време и към
тълкуванията на уважава-

ни от него професори. И се
надява тези негови надежди
да оправдаят очакванията на
добронравния читател.
Посветено на българската древност е и друго теоретично изследване на Марин
Дринов, онасловено „Исторически преглед на Българската църква от самото и
начало до днес“ и отпечатано също през 1869 г. Младият български учен установява с неприкрит гняв
колко тенденциозно и провокативно гръцкото духовенство изкривява православната ни история и как
пренебрежително се отнася към българската църква. Приема за свой дълг да
проследи точно и обосновано посредством исторически
свидетелства славното хилядолетие на родното православие, започнало своя път
в далечната 870 година. Авторът определя писаното до
тогава за нейната история в
много случаи като повърхностно и тенденциозно. Той
не скрива и усилията на редица автори да скриват неопровержими факти, за да
се омаловажи приносът
на българските църковни
дейци в цялостното народностно развитие. Детайлно запознат с процесите, които влияят върху възникването и разпространението
на християнската религия,
Дринов също приема извоюването на църковна независимост като значителна
крачка към пълното освобождение на Отечеството.
Той приветства борбите на
цариградските българи срещу гръцката експанзия и
критикува съотечествениците си, които не използват в
достатъчна степен най-силния аргумент – историческите факти. Това е причината да се заеме със силата на
неопровержими свидетелства да опише зараждането
на християнството в пределите на Балканския полуостров. Паралелното съпоставяне на тези два теоретични труда създава впечатление за необозрима панорама
от събития и предопределености, чрез която читателят
се възприема едновременно
за свидетел и демиург на общественото битие.
Историографските сведения, необходими за реставрационните процеси в битието на българската църковна история и извеждането й
до най-значим духовен предводител в постъпателното
движение към национален
просперитет Марин Дринов
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използва като мощно интелектуално оръжие. Няма никакво съмнение, че теоретичните съчинения на панагюрския учен притежават мощен
публицистичен заряд. Авторът им знае, че хиляда годишнината от създаването на Българската патриаршия е нужно да се използва за постигането на важни духовни цели.
И те наистина са постигнати. На 28 февруари 1870 г.
султан Абдул Азис издава
специален ферман, който
разрешава възстановяването на Българската православна църква. Тя е с ранг
на Екзархия, а в устава й са
посочени две основополагащи начала: съборност и изборност. По такъв начин продължилата близо четири десетилетия борба на народа ни
за църковна независимост се
увенчава с победа.
Девет дни преди издаването на султанския ферман за самостоятелна Екзархия, във в-к
„Македония“ Марин Дринов публикува кратка публицистична статия със заглавие „Тъйсечелетието на народната Българска черква“.
Тя напомня на всички българи за извършения от княз Борис духовен подвиг – превръщането на християнството в
официална държавна религия. Авторът припомня случилото се на Църковния събор в Цариград от 3 март 870
г., когато българският посланик Петър поставя решително въпроса за създаване на самостоятелна църковна институция. „ОТ З МАРТА НА 870
ГОДИНА – пише възторжено
Дринов – ИМА НАЧАЛОТО
СИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ЧЕРКВА. От този ден и
Източната Христова Черква си присвои и въплоти идеята за народни черкви, която идея е най-хубавото украшение и най-красивата
опора на православието и на
която, рано или късно, предстои да излекува най-главния недъг на Римския католицизъм.“
Марин Дринов е въхновителят и пръв председател на основаното в Браила
през 1869 година Българското книжовно дружество,
което става обществено
обединение за нравственото и умствено издигане
на българската народност
през последните години от
робството, а след Освобождението и до днес – най-авторитетната общественонаучна институция (Българската академия на науките).
Следва
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВИСША ПРОЯВА
НА СЛАВЯНСКАТА ВЗАИМНОСТ

От стр. 12

Мисля също, че съм длъжен да посоча, че русофобските „специалисти” напоследък
фалшифицират историята на
цялата освободителна рускотурска война и произтичащите от нейните резултати Санстефански договор и Берлински конгрес. Случайно ли е съвпадението между внушенията
на нашите русофоби и реакцията на великите сили на Европа,
които се обявяват против клаузите, заложени в тях с аргумента, че „…Русия придобива с
това и така се изменява равновесието на силите в Европа”. И
непременно бих им препоръчал
да намерят и прочетат внимателно „Благодарствения адрес”,
изпратен на 4 април 1878 г. до
руския цар освободител Александър II от името на „До веки
благодарни българи”.
В крайна сметка, не е трудно да се забележи, че докато
русофилството е тъждествено
на българското славянофилство, то русофобството е израз на желанието България да
се отдалечава от Русия, за да
стигне до безумното внушение, че тя е враг на България
и следователно, ако България
иска да оцелее, е принудена
по-скоро да се опира на Запада, т.е. да се включи в евроатлантическия алианс и да отхвърли православно-славянската си духовност и национална идентичност, вкупом с
общия културен код.
От друга страна още един съществен факт заслужава да бъде
специално отбелязан. От самото
начало, при всички политически
превратности в съдбата на нацията ни, най-будните български
умове остават верни на своите
русофилски чувства. Достатъчно
е да споменем имената на П. Славейков, П. Бобчев, офицерите
Ат. Бендеров, Р. Димитров, майор Груев, кап. Вазов. От Възрожденската епоха със своите русофилски идеи остават в паметта
на нацията Г. С. Раковски, Бенковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван
Вазов и много други. А по-късно,
към плеядата русофили се причисляват и представители на бизнеса като Атанас Буров, интелектуалци с центристка ориентация
и социалдемократи като Асен
Златаров.
Между двете световни войни,
въпреки доминиращото влияние на Запада във външната
политика на България, особено
сред художествено-творческата
и научната интелигенция, големи имена застъпват в произведенията си русофилски послания. А днес, с ярко изразени русофобски възгледи, се подвизават
ограничен брой интелектуалци,
склонни към променливи изкушения. Същевременно не бива да
се подценяват и реалните последици от дейността на русофобите, когато хора с такава нагласа се

превърнат в политически фактор.
Тогава ярко се откроява истината,
че русофобството не само има
емоционални и морални измерения, че при определени условия то може да се превърне
в заплаха за българската национална кауза. В усилията си да
дискредитират братските чувства на българите към руския
народ и култура, премълчавайки една от съществените характеристики на българо-руските
отношения. Става дума за истината, че русофилството не е
само идеологическа формула

източник на културно влияние и
поради това винаги са се отнасяли
към нея като към безспорен фактор за формиране на българската
национална идеология. Близостта
на езика превръща Русия в търсене на книжовна територия
още от самото начало на националното ни възраждане. Поради това редица изследователи
смятат, че през този ранен стадий
на развитието на новобългарския
културен процес започва формирането на мита за Русия, изграждането на нейния образ като месия – баща, покровител и осво-

зационна парадигма, базирана
на православно-славянската духовност”.
В тази насока изключително голяма роля играе мисията
на Киприян – български писател, всеруски митрополит,
светец на руската православна църква. Не случайно Киприян е бил канонизиран през 1472
г., а мощите му се пазят и днес
в мраморен саркофаг в Успенския събор в московския Кремъл. Когато е починал в дълбока старост на 16 септември 1406
г. над гроба му била прочетена

25 ноември 2014, с. 13). Както
отбелязва журналистът Ал. Симов, „Да си русофил означава да
си даваш сметка, че Русия не е
просто поредната държава на
картата, а страна, към която
мнозинството българи винаги
ще изпитват чувство на благодарност. Защото тук не говорим за някакво преходно чувство, което се разтваря като
пролетна мъглица”.
Ето защо постоянно растат шансовете на славянския
свят да изпълни спасителната си мисия за нова Европа.
Светът е в болезнено очакване на радикална промяна,
крайният резултат от която
ще бъде замяната на съвременния ирационален световен ред с хуманистичен модел на развитие, за да може
човечеството да излезе от
своята предистория и влезе в
истинската си история. Наш
дълг е по нов начин да осмислим приноса на славянския свят в общата духовна
обнова на човечеството.
БългариЯ над всиЧко!

и емоционален патос, но също
така е и израз на дълбока и осъзната привързаност към Русия и руския народ, и неговата история, култура и изкуство,
като нравствена норма. Формирането на това благородно качество на духа е плод на продължителен процес на непосредствено общуване с хората, културата
и природата на двете страни. За
България и българите това чувство и отношение към Русия са
исторически детерминирани.
На тази основа не само се изгражда специфичен образ на Русия като най-голяма славянска
държава, но и се потвърждава
от славянската принадлежност
на българите, които векове наред са свързвали надеждата си
за освобождение и независимост от продължителното чуждо владичество. Затова българите не я възприемат като империя
като всяка друга, която заплашва малките си съюзници с гибел.
Чувствата към Русия имат свой
непресекващ източник в съзнанието за принадлежност на българите към славянския свят, в който
Русия винаги е заемала специално място, поради историческото
призвание да играе ролята на поголемия брат, на който по-малките народи могат да разчитат.
Наред с това, българите открай
време са възприемали Русия като
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бодител. (виж подробно: Бонева,
В. „Славянството в духовния живот на българите” – (сп. „Духовна култура“. Изд. на Св. Синод на
Българската православна църква.
1991, с. 30-33).
Когато се изследват корените на българското русофилство, обикновено не се взема
предвид един съществен източник, който има изключително значение за появата и
съхранението на особеното
отношение и чувства у българина към Русия и руския народ. Това е споменът за великата мисия на България в Русия.
Проф. Панайот Гиндев отбелязва, че „Десети век е изключително време за българската държава. Това е времето, когато Крум
поставя основите на геополитически проект, а Симеон Велики обединява двата проекта
във великата европейска мисия на България. Ще минат три
века на победи и поражения, но
великата мечта няма да угасне
и под идеята за Москва – трети
Рим, ще бъде пренесена в Русия,
за да продължи своя исторически ход. Върху тази историческа
памет се изгражда и образът на
България в Русия и на Русия – в
българската душа. В исторически план братската взаимност
между Русия и България гарантира на България нова цивили-

неговата „Прощална молитва“ към руските християни,
която той е продиктувал на
смъртния си одър.
В наши дни русофилските чувства на огромна част от
българите играе важна роля
за неутрализиране на антируски настроения сред хора, обвързани с евроатлантическата
зараза, която служи за поощряване на враждебни действия
срещу Русия. Тези хора се явяват проповедници на русофобската истерия, поддържана от геополитически централи, в които са ангажирани хиляди наемници.
Това се потвърждава и от
резултатите на социологическото проучване през 2014 г.,
относно отношенията между
България и Русия. 63% от анкетираните изразяват мнението, че „България трябва в максимална степен да възстанови и поддържа приятелските
отношения с Русия”. Само 6%
са против това! 54% поддържат необходимостта „въпреки
че е член на ЕС и НАТО, България
трябва да отстоява правото
си да съхрани тесните си връзки с Русия”. Само 9% са против това! А сред електоратите
на партиите 88-52% предпочитат русофилските идеи срещу
1-15% противници. („Дума”,

славянски свят
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВИСША ПРОЯВА
НА СЛАВЯНСКАТА ВЗАИМНОСТ

Проф. дфн Орлин Загоров

A

декватното историческо мислене, съчетано
с благоразумие и високо национално достойнство са първите необходими предпоставки за разумен
подход към историческата истина. Тази поука на хилядолетната мъдрост придобива нова
актуалност и непреходност
всеки път, когато отбелязваме
събития като Освобождението, 140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България, 75 години от великата победа над хитлеровия фашизъм
и др. В светлината на тази истина, всеки опит да се осквернява не само освободителната мисия на руския народ, но
и неговото високо нравствено
благородство, проявявано през
годините на чуждото владичество, в подкрепа на историческите стремежи на България
като „държава на духа”, както и
на другите народи.
Тъжно е да се констатира,
че върху пантеона на вечната
взаимност, издигнат в душите на истинските български
родолюбци, освен свежи цветя на искрена признателност
понякога се появяват нечестиви следи и знаци. Срещу
това здравият разум на народа непрестанно издига глас на
възмущение и разочарование, което намира израз в редица научни публикации, в които ярко се изразява бунтът на
будната съвест на духовните
водачи на нацията. Известна
е картината на метаморфозите в отношенията към Русия в
българското общество. Много
скоро след Освобождението до
днес, те се движат от преклонение и признателност към големия славянски брат, покровител и освободител от петвековното османско иго, до
търсене на подмолни мотиви
в руската саможертва в осъществяването на това всенаСтр. 12

родно българско въжделение. Същевременно още през
първите години след Освобождението става ясно, че тези
променящи се настроения ще
се използват в политическите игри на различни външни и
вътрешни сили.
Така сблъсъците между
русофобия и русофилия се
разгръщат в зависимост от
конкретните исторически
ситуации и събития. Някои
от тях възникват спонтанно,
като отглас на пръв поглед несъществени политически събития, а други – дълго и търпеливо подготвяни отвън във
връзка с настъпващите промени в геополитическата ситуация в Европа.
Целият този драматичен
патос на посочените сблъсъци между русофоби и русофили завършва като фарс
между искрения народен ен-

изглежда не обичат да четат сериозни изследвания по темата, след като предварително са
убедени, че всеки, който не е
съгласен с тях, го обвиняват в
лъжа. Тяхната предубеденост
се простира дори до изследвания на автори от трети страни.
Например наскоро швейцарският обществен деец, политик и журналист Ги Меттан
издаде задълбочено изследване, в което проследява метаморфозите на русофобията от времето на Карл Велики до украинската криза. (Ги
Меттан. „Запад – Россия: тысячелетняя война. История
русофобии от Карла Великого
до украинского кризиса. Почему мы так любим ненавидеть
Россию?” Paulsen, 2016).
Но дълбоко в националната ни свяст, Русия е наша
освободителка. Това ми се
струва безспорно. Захари Сто-

Антология

БАЛАДА ЗА
НИЗШИТЕ ЧИНОВЕ

Георги Константинов
Те не знаеха френски, не танцуваха полка.
Бяха слушали само тръбата на полка.
И не бяха облечени в празнични кители.
Даже чаша шампанско не бяха опитали.
С преброени сухари в окопа закусваха
и със мокри шинели в атака се впускаха –
неизвестни, безбройни, от бога забравени,
те вървяха след свойте майори прославени,
за да свършат на подвига черната работа.
Те не търсеха славата. Искаха правдата.
И за тях не достигаха златните ордени.
А оловни куршуми посрещаха гордо те.
И потъваха в ниви и храсти къпинови –
към смъртта се издигаха низшите чинове.
И макар че не бяха от графски фамилии,
най-високи са техните
братски могили.

Параклис-мавзолей на загиналите руски и румънски воини
„Св. Георги Победоносец” в Плевен.
тусиазъм в Русия при подготовката на войната срещу
Османската империя, от една
страна, и от друга – „тайните“ намерения на управляващия руски елит. Именно
това поражда желанието отново и отново да се препрочита
„Дневник на писателя“ от големия руски писател Ф. М. Достоевски. Парадоксално, но времето потвърждава тъжните
прозрения на големия хуманист. Българските русофоби не
се уморяват да повтарят едни
и същи брътвежи в продължение на десетилетия след Освобождението. Русофобите у нас,

янов, който не може да се каже,
че е русофил, пише че „името
Русия е произнасяно по онова
време като второ по святост
след името Христос“. Той припомня, че връзката между
България и Русия е духовна
и мистична, верова и кръвна. Тази връзка изтънява от
време на време, но все остава
жива и жизнена. „Народите
помнят по-дълго, отколкото
подозират”.
И още нещо, изключително важно. Преди всичко, всеки
средно образован индивид знае,
че за една епоха и личност се
съди не по това, което не са
писателска трибуна

направили, а по това какво
са успели да постигнат. Почти
парадоксално звучи твърдението, че Русия „никога не е правила услуги” и разкрива колко
елементарно и плиткоумно
е интелектуалното и нравственото им равнище. Нима
това, че Русия единствено обявява война на Османската империя, зад която стоят основните велики сили и с цената
на огромни загуби и жертви
проправя пътя към жадуваната пет века свобода, трябва да се принизява, наричайки една велика саможертва
„услуга”! Нима в това българите търсят „услугата”, посрещайки настъпващата руска
армия, с неотразим възторг
и ентусиазъм опълченците
и доброволците се включват
в бойните действия, превръщайки ги в пример на неописуем героизъм и саможертва!
Вярно е, че Освободителната за
България руско-турска война
(1877/1878) завършва с диктат
на европейските велики сили.
До днес те остават верни на
властовия си нагон. Но след
485-годишно прекъсване, на
картата на Европа е отделено място за Българското княжество. Вярно е, че това не е
крайната цел на българските
очаквания. Това е ясно за все-

ки, който чете историята различно от четенето на Евангелието от Дявола. И не е нужно
особено остроумие, за да се
разбере, че това е необходимият минимум за едно добро
начало. Начало, поставено не
от друг, а от Русия.
Установявайки дипломатически отношения преди 140
години (20 септември 1878
г.), Русия потвърждава създаването на свободна българска
държава и осигурява международна гаранция за нейното
съществуване и по-нататъшно развитие. При това дълго
време тя остава единствената
велика държава, която поддържа братската взаимност
с България. Останалото е резултат от вътрешни боричкания на основните политически
сили - либерали и консерватори, млади и стари, русофоби и русофили, славянофоби
и славянофили. Но Русия остава в сърцата на българите
като безсмъртен символ на вечната братска взаимност. Нека
се вслушаме в безсмъртния завет на Христо Ботев, който пише:
„Нека говори кой що ще, а аз ще
да кажа, че християнски народности на Балканския полуостров ще да намерят съчувствие
само в Русия…”.
На стр. 11
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