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оявата на Георги С.
Раковски в българския общественополитически и литературен живот е най-точният
знак, че нашето Възраждане
е достигнало до онази степен
на своята зрялост, когато започва да изпитва, по думите
на Енгелс, потребност от титани на духа и да ги създава. Раковски е първият българин с
толкова висок и универсален
ум, способен да обхване сложността на света, за да започне
да го изучава и осмисля по нов
начин. Той, заявявам това без
никакво колебание, е гениален
човек, първият толкова непостижим връх на българската
мисъл и литература, на науката и знанието. Но и на национално-освободителната ревоISSN 1310-8492

Г. С. РАКОВСКИ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛА И ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА

Панко Анчев
люция.
Иван Вазов определи Раковски като „мечтател безумен, образ невъзможен“. Той по
друг начин, характерен за тогавашното време и тогавашната публика, всъщност го нарече
универсален ум и гений. Тогава все още не бе възможно да се
прочете цялото творчество на
Раковски, за да бъде осмислено

и оценено. И поради това неговото значение бе стеснено до
заслугите му за националната
революция. А Раковски е водач на цялата българска духовна революция, на революцията в литературата, науката, историята, хуманитаристиката.
Тези няколко революции всъщност укрепиха и насочиха българският свят да осъзнае какво означава за него свободата
и с какви средства трябва да я
постигне и задържи – не само
в политическото си устройство,
но и в душата и ума си.
Ето защо ние днес, когато честваме 200 години от неговото рождение, сме длъжни не просто да го славим с
най-силните и красиви свои
думи, но преди всичко да го
прочетем, изучим, анализираме и тълкуваме, за да навлезем в дълбините на неговия ум
ЗОРА Е !

и да осъзнаем какво е направил този велик човек – един
от най-светлите умове в цяла
Европа.
Велик българин!

Г. С. Раковски е първият,
който осъзнава и разглежда
българските дела в тяхната
цялост и многообразие като
съставна част на европейската
политика. Българите живеят
в Европа. „Те не живеят в Африка, нито в Америка, но всред
Европа” и съдбата им, особено тяхната свобода, зависи от
протичането на европейската политика, от интересите на
великите сили и от степента
на тяхната мотивираност да
се намесят в работите на Отоманската империя.
ХIХ век разпали у българите интереса към политиката и
особено към международна-

та. Ставащото по света е любима
тема за разговори. Анализите на
тази политика на битово равнище, в кафенето или кръчмата изпълват все повече тяхното ежедневие. Това е доказателство
за ново обществено съзнание,
за нов мащаб на общественополитическо мислене, който
е необходим в новия етап на
национално-освободителната и буржоазно-демократичната революция. Буржоазният човек се осъзнава като част
от света и живее с мисълта, че
или светът не може без него,
или че той не е в състояние да
се справи с живота без света.
Възраждането дава на българите друг поглед върху живота. То прави човека част от
света, но не по вяра и религия,
а по интереси и права, по общи
стремежи и пътища за развитие.
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Създава се нова общност
между хората. Тя е основана
върху еднаква съдба. Светът
е голям, но хората в него живеят почти по един и същ начин
и се свързват помежду си чрез
политиката. За буржоазния
човек политиката е повече от
религия; дори религията е политика и се използва за постигане на политически цели.
Той самият има право и достъп
до властта, а това означава и до
политиката. От неговата воля зависи много. Властта не е нещо
далечно и непостижимо, възложено от Бога послушание, а
ежедневие, в което сякаш всеки е допуснат да влезе. Не е задължителен опитът, който тя
изисква, за да бъде упражнявана успешно, да се придобива
лично; чуждият опит просто
трябва да се изучава, за да се
избягват грешките и по-бързо
да се внедряват сполучливите
практики. Затова и интересът
към света не е обикновено любопитство и жажда за знания,
а търсене на аналогии, които да
показват правилни решения.
Събитията на международната политика ускоряват обуржоазяването на българите, подреждат техния обществен бит,
стимулират или забавят разрешаването на проблемите, които
историята им поставя в тяхното
развитие.
Българските дела са все
повече и все по-сложни

и на българите не им е лесно да ги оправят сами. Едно
от тези епохални дела за тях е
борбата за църковна независимост.
За Г. С. Раковски политическото и църковното освобождение на българите е не само
във възстановяването на самостоятелната Българска православна църква и на българската национална държава,
но преди всичко е придобиване на ново национално съзнание, което да цени свободата и
правата на човека, да уважава
традициите на българското,
да познава света и се чувства
част от него. Националната
държава може да се заслужи не
само с въоръжена борба, не само
с физически жертви и саможертви, а с постигането на такава култура и образованост,
каквато имат „напредналите”
народи. Но не като се прехласваме по техните постижения,
а като се отнасяме критично
към тях и като знаем, че Европа е егоистка и преследва
единствено своите си користолюбиви цели. Затова е нужно да излезем от унизителното
си състояние и да придобием
самочувствие, за да не очакваме милостиня, а да воюваме за
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правата и свободите си. Илюзиите не помагат, а само отежняват и без това тежкото положение на народа, тласкат го
в погрешна посока и могат да
го докарат до гибел.
В статията си „О няколики речи о собитии в България в
лят 1853 до лят 1856”, включена в издадения в Нови сад
„Предвестник Горскаго пътника”, Раковски очертава особения контекст, в който протичат процесите в българското
общество. Той предупреждава
да не храним кой знае какви
надежди и да не очакваме благоразположението на силните
на деня, защото те си имат своите егоистични интереси и амбиции. Световната политика е
една грандиозна игра на зарове, която великите сили разиграват, когато трябва да определят отношението си към послабите и поробените. Това е
казано по повод надеждите, че
Европа ще се намеси решително в полза на българите в тяхната църковна борба.
В преценката на това дали
Европа ни забелязва или, като
ни забелязва, сме й безразлични,
ще се формира и цялата българска политика през Възраждането. Тогава преобладава мнението, че който ни освободи, той
ще ни пороби. Другото мнение е, че ние не можем да се
освободим без чужда помощ
и затова трябва да си търсим
освободителя. Но за да го намерим, трябва да го заслужим.
Т.е. да покажем, че сме узрели
за свобода чрез практически
действия. Тези две линии не се
борят помежду си, но дългото
търсене на верния път свидетелства за бавното съзряване
на целия комплекс от идеи и
действия, които една револю-

ция трябва да организира, за
да бъде успешна. Раковски се
мъчи да съчетае тези два подхода и да ускори създаването на
българска геополитическа теория, в която да се вмести „българският въпрос” като част от
Източния въпрос и да се намери неговото решение.
Политически трезв и рационален е
подходът на Раковски
към българските дела

и положението на българите в Османската империя.
Той разглежда и оценява тези
дела като проблеми на самата империя, но Турция за него
е друга държава, с която България е в някакви отношения.
Дори е чужда страна, отношенията с която трябва да се определят според отношението, което тя има към нашата. И според
международните правила. Но тя
е империята, част от която сме и
ние; ние сме поданици на нейния султан. Българи и турци са
два народа със свой собствен
живот, традиции, история, с
особености, които те взаимно
трябва да отчитат. За Раковски обаче турците са изостанали и нямат никакво желание да влизат в крак с Европа.
И затова трябва да им се налагат
някои правила на общуване.
Турция е политическият
контекст, в който Раковски поставя българските дела и вътре, в който търси вариантите за техните решения. В публицистиката си той настоява
за мирно постигане на целите, за умела и спокойна дипломация, чрез която султанът да
бъде убеден в правотата им.
Това, което става в Османската
империя по отношение на съставните й православни и славянски народи, е не просто не-

справедливо, поради което и Г.
С. Раковски с всички средства
работи за премахването на тази
несправедливост, но то в самата Европа няма аналог. И той
прави сравнение с положението на славяните в Австро-Унгарската империя. Тя също е
многонационална държава,
но в нея са намерени правилните взаимоотношения и е осигурена свободата на малките народи. Паралелите на Раковски
между Османската и Австрийската империя са важно доказателство за правотата на
българите в тяхната борба за
решаване на т. нар. „български
въпрос”.
Според Раковски все пак
най-важното „международно положение” на България е мястото
й в Османската империя. България дава и получава от Турция; тя е по същество „отделна
държава”, а не просто провинция, територия с различно название. Разбира се, България не е
„отделна държава”, но Раковски я представя почти винаги като обособена политическа общност с различно население, със свое самоуправление, което тя настоява да бъде
разширено и допълнено. България „изнася” в Турция своите производства и макар тези
производства да не преминават
„държавна” граница и митница,
излизат от нея и влизат в „другата” държава.
България трябва да заеме
своето истинско място в Европа чрез това, което може да
прави и прави, чрез това което произвежда и развива, а не
като копира сляпо и купува
от другите непотребни неща.
Но ги харесва, защото са модни. Ние, смята Раковски, трябва да се разпростираме според

гений на бългаската вечност

възможностите си, да не разпиляваме богатствата си. Създаването на едно търговско
дружество, което да подпомага българското производство
и търговията на български
стоки в Турция и Европа и да
защитава българите от конкуренцията на европейския
пазар, ще предпази народа от
вноса на некачествени и скъпи стоки, но също така ще помага да бъдат изнасяни български производства на добра
цена. Ние нямаме собствена
държава и липсата на политически субект за защита на
родното и Раковски я заменя
с търговско дружество! - което
да функционира като истинско министерство на търговията. То, според него, ще представлява България, а не само
българските търговци.
Изборът е на
Великите сили

Г. С. Раковски анализира положението в Османската империя като резултат от взаимодействията на населяващите я
народи със султанската власт.
Той вижда, че в империята се
съсредоточават различни интереси и че великите сили не
са единни в намеренията си
спрямо разпадащата се държава. Всяка една от тях разчита на някой от народите, за да
се ускори този разпад и тя да
вземе полагащия й се дял от
нея. Това обяснява защо Европа се намесва активно в едни
случаи, а в други, дори когато е
въпиюща несправедливостта
на властта, си затваря очите и
остава безразлична към страданията на измъчения народ. Той
вижда също, че Европа залага
на силните и образованите нации, на тези, които показват,
че са способни сами да решаброй 13, 30 март 2021 г.

еорги Раковски, чиято
200-годишнина ще честваме на 2 април е една от
тези личности, чиято мисъл и дело, вихрена енергия и
интелектуална мощ, са вградени в духа и неотменимостта на
вярата, че България ще пребъде. Досега нашата наука има сериозни постижения в проучването на живота, дейността
и творчеството на Раковски,
сред които не бива да се пропускат най-стойностното написано
и публикувано от Захарий Стоянов, проф. Михаил Арнаудов, проф. Боян Пенев и проф.
Веселин Трайков. А от документалното наследство на Раковски трябва да се отбележат

четирите академични тома с
неговия архив.
Роден през 1821 г. като Съби
Стойков Попович в Котел, историята и България го запомнят като Георги Сава Раковски.
Образование: Велика народна
школа; Кауза – Освобождението на България от турско робство (съвременниците тогава са
го наричали така, така трябва да
го наричаме и днес); Известен е
като активен участник в борбата за църковна независимост и
най-вече като първият идеолог
и основоположник на организираната националнореволюционна борба за освобождението
на България от турско/османско
иго, български революционер и
възрожденец, водещ остра и непримирима борба „чрез пресата
и сабята“ срещу турски паши
и бейове, срещу гръцкото духовенство и български чорбаджии.
В своя кратък живот (умира на 46 години) той е бил всичко – революционер, търговец,
бегликчия, журналист, писател,
поет, войвода, преводач, историк, етнограф, общественик, дипломат, политик… и всичко, в

името на свободна и независима
България.
Нека щрихираме пътя и някои крайъгълни точки и места
през живота му, който го води
по друмищата и просторите на
три империи: Османската, Руската, Австро-Унгарската, както
и във Франция, Сръбското Княжество, Румъния, Гърция, Мол-

хуманитарни и природни науки,
древни и модерни езици: философия, красноречие, богословие,
математика, латински език, физика, химия, френски, персийски, арабски и други предмети. Раковски е полиглот, който
владее 7-8 езика: освен родния
си език, владее турски и гръцки в двата му варианта, писмено

дова, Южна Бесарабия.
След като първоначално учи
в родния си град Котел и Карлово, през 1837 г. Раковски заминава в Цариград и продължава
там образованието си в изтъкнатото гръцко училище в Куручушме. Там Раковски изучава

„Горски пътник“, 1857 г.
и говоримо, няколко европейски езика, сред които сръбски,
френски и английски. Служи си
свободно с арабски и персийски.
Това образование, днешните научни изследователи литературо-

веди и учени-историци квалифицират в биографията му като
„несистемно частно високо образование“! За да могат след
това да го определят като „романтик, който допуска грешки
в своите „залитания“ в една или
друга крайност.“ Става дума за
историческите му прозрения за
произхода и древността на българския език и народ, на който
въпрос трябва да се отдели специално място.
През лятото на 1841 г. Раковски напуска Цариград и отива в
Браила. Подпомогнат от гръцкия посланик в Цариград, той си
е издействал гръцки паспорт на
името на Георги Македон. (Чудно е как македонските историчари още не са се усетили и не са го
обявили за северомакедонец?!)
За участието си в Браилския
бунт през 1842 г. той е осъден на
смърт. Бяга и отива в Марсилия,
където престоява 1,5 години.
Върнал се в Котел, там е наклеветен и осъден като бунтовник на 7 години затвор в Цариград. В затвора престоява три
години от 1845-1848 г.
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ват своята съдба, които не са
безразлични и безпомощни,
а демонстрират сила и енергия. Нацията трябва да е с високоразвито национално съзнание, за да бъде забелязана и
точно идентифицирана.
Позицията на Раковски винаги е била българите да показват на Европа своята цел и
увереността си, с която я преследват, а не да се отказват от
своите традиции, вяра и убеждения. Приобщаването към
Европа не бива да е за сметка на традиционните ценности и изконния национален характер. Това е за него основен
принцип в политиката на България спрямо европейските държави.
Вестниците на
Г. С. Раковски

„Българска дневница”, „Дунавски лебед”, „Бъдащност” и
„Бранител” отделят много място на статии и информация за
международни събития и тенденции в европейската политика. Големият наш писател и революционер си дава сметка, че
без знания за това, което става в Европа, света и около нас,
не е възможно да се подготви общественото съзнание за
решителни действия и да му
се вдъхне кураж и увереност
в правотата на избрания път.
Хората трябва да са убедени,
че наистина сме част от света

и, че светът е загрижен за нашето настояще и бъдеще, че
не сме сами и има кой да ни
помогне, ако наберем необходимата смелост и решителност и тръгнем да воюваме за
свободата си.
Раковски постоянно следи какво се случва върху горещите точки в Европа – особено
внимателен е той към събитията
в Италия по онова време.
Европа ври и кипи от събития, но тя не е единна. В пролуките, които се появяват, заради
разнопосочната политика на
великите сили, Раковски смята, че България трябва умело
да се промушва, за да намери
своето достойно място. Противоречията и конфликтите трябва да се използват умело и българският въпрос да се представя пред силните на деня като
техен въпрос.
По отношението на западните държави към положението
в Турция Раковски се мъчи да
прецени доколко те са добре
настроени към нас и са готови
да поощрят претенциите ни за
духовна и политическа свобода, като оттеглят подкрепата си
за гърците. Като дава примери
за дипломатическа или военна
намеса на тези държави в общоевропейски или в конкретни национални проблеми, Г. С. Раковски иска да внуши, че те в един
момент ще направят същото и
спрямо нас и ще заставят Тур-
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ция да изпълни задълженията
си спрямо българския народ и
ще удовлетвори исканията ни.
Но за това е необходимо особено силна воля и настоятелност
от наша страна. Ние трябва постоянно да се показваме, за да
бъдем непрекъснато пред погледите на великите сили.
Сложно е отношението на
Г. С. Раковски към Русия. Но
отношението към Русия

на водачите на българската
национално-освободителна революция по начало е сложно, понеже винаги е политическо. Т.е.
от гледната точка на положението, в което се намира България и
на държавите, които имат отношение към нейното освобождение. Раковски се дразни, че
Русия не се обявява открито в
подкрепа на българската позиция в борбите за църковна независимост, а държи тази
независимост да се извоюва непременно по каноничен път.
Това го кара да смята, че тя е
на страната на гърците. Или
поне че не е убедена напълно
в нашата правота.
В българския възрожденски печат, и особено по времето на църковните борби, малко се пише за Русия, а когато
се пише, авторите се стремят
да не показват своята любов
към нея, за да не дават повод
да ги смятат за проводници на
руската политика на Балкани-

те. Затова и през Възраждането
Русия е по-скоро някаква митична обетована земя, откъдето ще дойде силата, която ще
сломи неверниците и ще счупи
оковите на православните българи.
Напълно погрешно е да се
приписват на Георги С. Раковски русофобски настроения.
В публицистиката му Русия
присъства рядко, а и той слабо
я познава. Анализите и оценките му са породени от конкретни събития в европейската политика, отношение към
които взима и Русия по силата
на своето място в Европа. Той е
противник на руския царизъм и
се стреми към друго обществено устройство, воден от други
идеи, които в голяма степен са
чужди на консерватизма, доминиращ в руското общество.
С пълно право днес можем
да определим Г. С. Раковски
като първият български политолог, т.е. учен, който изследва проблемите на политиката
като власт и обществена организация. В много голяма степен той е успял да изведе основните правила, по които се
движи османската и европейската политика, да формулира онези главни механизми,
по които протичат явленията
в нея и да проследи причините, които ги пораждат. Най-важният принцип е, че тази политика е егоистична и, че ве-
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ликите сили се водят от своите
интереси и никога не правят
неизгодни за тях отстъпки и
не проявяват съчувствие и солидарност с нуждаещите се от
помощ и подкрепа. Този принцип дава насоката в организацията на българската национално-освободителна революция и
в плановете на Раковски за нейната подготовка и протичане.
Раковски е трезв анализатор и
никъде не се подвежда от емоции и силни желания и предупреждава, че такава трябва
да бъде и българската политика. Той убеждава, че нам е необходимо да сме силни, единни
и организирани, да работим
за собствената си известност
и да можем да покажем достойнствата си, за да спечелим
някакви съдружници в святото ни дело.
Светът е джунгла, в която нашето място трябва да
бъде неприкосновено. Нас
не бива да ни лъжат и съблазняват. Но за да не ни лъжат и съблазняват, трябва
да познаваме този свят и да
се възползваме от изгодните
му предложения. За съжаление, уроците на Г. С. Раковски, този титан на възрожденския дух на Отечеството,
не бяха научени от неговите
последователи и наследници. Те сякаш не бяха и чути.
Затова трябва постоянно да
ги четем и препрочитаме...
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Следват пътища и години на
бурна книжовна дейност, революционна журналистика и революционна борба водещи към
Букурещ, Нови Сад, Галац и Яш,
Кишинев, Одеса, Белград, Атина,
Цетина, отново Букурещ, отново
Кишинев, Киприяновския манастир, Одеса и Южна Бесарабия. За
да угасне в мизерия и неизплатени дългове на 9 октомври 1867 г. в
Букурещ.

лицето на Първата и Втора българска легия в Белград. Именно
в тези две легии трупа своя боен
опит и Васил Левски, тук той става
знаменосец на Раковски и се сдо-

НА ТЪМНА ЕПОХА,
виждаме в цялата му дейност. Не
се влияе той нито от сантиментални настроения, нито от политически догматизъм“.
Статията му „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“ е силно
доказателство за липсата на
всякакъв

Раковски е личност с
голям идеен размах и
авторитет.

Той има огромно значение
за личностното изграждане и
оформяне на много от своите
съвременници. По отношение
на борбата за образование, Раковски е смятан за учител на
Васил Априлов, който до запознаването си с него е с елинистични нагласи и се е гърчеел.
Силното влияние на Раковски,
предизвиква у него катарзис и
скоро след това той създава първото българско класно училище
в Габрово през 1835 г. По отношение на революцията Раковски е учителят на Васил Левски.
Неговият богат опит и теоретична дейност са използвани от
следващото поколение български революционери в лицето на
Васил Левски и водачите на Априлското въстание от 1876 г.
След Паисий Хилендарски
и Софроний Врачански, Георги
Раковски е направил най-много
за съхраняването на българското самосъзнание през 19 век. По
отношения на църковния въпрос той не признава компромиси, и когато Драган Цанков
създава униатска църква през
1860 г. влиза в остра полемика с
него на страниците на в. „Дунавски лебед“. Раковски очертава за
първи път и идеята за събиране
на народни старини и опазването на богатството на езика ни.
Той поставя начало в събираческо-етнографската дейност в
България. Като етнограф/етнолог – фолклорист Раковски подтиква много българи да се образоват във връзка своите вярвания, обичаи и песни.
Целият бурен живот на Георги
Раковски е
посветен на делото за
освобождение на България

от османско владичество.
Георги Раковски е идеен вдъхновител и участник в четническото движение, той се явява и
първият идеолог и организатор
на националноосвободителното
движение в България и негов ръководител през първите десет години. През 1861 г. изготвя „План
за освобождението на България"
и „Статут за едно Привременно
българско началство в Белград".
Тези две съчинения бележат нов
етап в идейното развитие на Раковски отнасящи се до „всеобщото българско въстание“. Раковски е човекът, които организира
и създава революционна армия в
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„политически
догматизъм“ и
„сантиментални
настроения“,

бива със своя прякор - даден му
от Раковски за неговото мъжество и решителност. Тогава, през
1861-1862 г. в българската Легия
в Белград, той за първи път развява трибагреник с цветовете - бяло,
зелено, червено. После те стават
цветове на националния ни флаг.
През юни 1862 г. Легията участва
на страната на сърбите в боевете с
турския гарнизон за белградската
крепост и я превзема. Настъпилата промяната след това в сръбската политика и натиска на Великите сили принуждават Раковски да
я разпусне. Създадените от Раковски легии дават бойно кръщение
на голям брой от бъдещите водачи на националноосвободителното ни движение. Левски е този,
който приема идеята на Раковски
за „привременното правителство“ и я доразвива, като отбелязва, че това „привременно правителство“ трябва да стъпи върху едни тайни комитети, които да
работят вътре в страната и да закълнат хората – а не да се чака помощ отвън. В това е голямото осъзнаване, до което достига Левски, като продължител на делото
на Раковски. След разпускането на
легията Раковски е напълно разочарован от двуличната политика на Атина и Белград.
През 1863 г. той се заселва в
Букурещ. Там се проявява като
истински
лидер и ръководител на
българските емигранти.

Заради огромния си авторитет, интелект и сериозни дипломатически мисии е наричан Българския княз.
По онова време Раковски е известен като човека със 100 ръце
– той е книжовник, публицист,
общественик, революционер...

Следи в духовния живот на българския народ оставя и неговата
изследователска, писателска, журналистическа и публицистична
дейност. През 1858 г. приема руско поданство и става преподавател в Одеската семинария.
Раковски е дълбоко свързан с Русия, с нейната наука и
култура още от ранно детство
по семейна линия, участва като
доброволец в Руско-турската
война и дори получава руско
поданство. Но, Раковски е преди всичко българин и всичко до
което се докосва с мисъл, слово
и дело е плод на тази му българска отдаденост. В последната част на „Строители на съвременна България”, Симеон Радев
пише с респект за него: „Революционната емиграция, това е преди всичко Раковски. Тоя необикновен човек, който господстваше,
както никой друг над своето време, държи и до днес българското
въображение в плен. Има в неговата личност някакво тайнствено
вълшебство, което, от всички що
са писали за него, само Вазов в своята „Епопея на забравените“ е
можал успешно да призове. Раковски още приживе влезе в своята
легенда; да мине от легендата в
епоса бе естествено. Чуждото му
обръщаше вниманието, само ако
пряко или косвено интересуваше България. Българското минало, българската слава, българският бит, българската съдба, ето
кое го занимаваше. Науките, които той засегна, само под тоя ъгъл
ги гледаше. Историята му служеше да възвеличи българското име;
филологията, да покаже старинността на българския език; богословието, да оборва Гръцката
патриаршия.Българин самопогълнат в българщината, такъв го

за адекватните му реакции
на политик и дипломат в конкретни и сложни международни ситуации. В последните години широко се тиражира и мултиплицира мита за „русофобията“ у Раковски, като се цитира
именно тази брошура. Отговор
на тези злоумишлени и лъжовни
твърдения дава в статията си „За
„русофобията“ на Г. С. Раковски“,
публикувана в (Поглед инфо)
на 09.12.2015 г. Панко Анчев,
където разбулва недостойните
спекулации, както и конкретната причина и контекст за
написването й. Политическото
действие изисква политически
средства и Раковски реагира
като български политик.
Г. С. Раковски е неизчерпаема тема в нашата история.
Удивителното при него е, че ние
го познаваме предимно като
енергичен революционер и писател, но малцина знаят, че той е
и един блестящ български учен.
В книгата си „Българска старина“,
той достига до научни изводи и
исторически прозрения, кои-

то едва напоследък се доказват
със средствата на интрадисциплинарния подход и генетика.
Съвсем наскоро, през 2020 г.
излезе второто издание на неговата книга
„Българска старина”

с препис на съвременен български от д-р Николай Иванов
Колев. За първи път тя е издадена като брошура в книгопечатницата на Стефан Расидеска,
Букурещ, месец червен (юли)
12, 1865 г. Съдържа: Основни начала на българската най-стара
повестност; Българското старонародно вероизповедание;
За древността на българския
език; Преимуществото на българския език над староелински
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или истинския състав на елинския език; Обстойно доказателство за древността на българския език; кимбри или кимерии.
За него д-р Николай Колев,
пише: „Познавайки езиците на
османската империя, старогръцки и латински, той се озовава в
Марсилия, където изучава токущо разчетените самскритски
(самскритски Раковски е наричал древния санскрит, което значи за него „таен“ език, „свещен“
език - бел. ред. ) и зендски езици, с
помощта на френски научни публикации. Тънките му познания по
структурата, граматиката и
богатството на българския език
във всичките негови диалекти и
придобитите познания по сравнително езикознание, го водят
до фундаменталното откритие за родството на българския
език със самскритския и зендския,
за неговата първичност в Европа и за неговото влияние особено върху гръцкия. Тънкото познание на българския фолклор го води
до сравнение на нашите народни
песни за галското нашествие на
Балканите с историческите сведения от старите автори, чрез
което доказва, че нашият народ
има действителни спомени за
исторически събития, станали
на Балканите в трети век преди Христа. А съпоставяйки сведения на стари автори с национални сведения, той стига до фундаменталния извод, че кимерийският народ е и български народ.Тези
фундаментални изводи за българ-

ската история са валидни и днес.”
Според Раковски, българите са ранен клон на кимерите
(от Черно Море до р. Волга) и са
сред най-старите народи в Европа. По-късно кимерите стават известни като траки. Тяхно
е и силното Одриско царство по
нашите земи.
Раковски е и един от малкото изследователи на връзките
ни с Индия. За него древните
българи са
носители на санскрит,

който той нарича „санскрит”, таен език, свещен
език. Той отбелязва: „Българите са обитавали в старо време Хиндустан и тия племена
брой 13, 30 март 2021 г.

ДУХ ВЕДЪР, ТРЕВОЖЕН
са били най-голямото племе и
като се разпространили в Европа, дали имена на днешните ни
землища... Християнството не
е можело да изтреби староиндийските български обичаи, обреди и вярвания...” Той открива и описва много примери
за родство между българския
език и санскрит, като намира и аналогии в съвременния
български фолклор с божест-

Симеон Радев - авторът
на „Строители на България“
- историк, дипломат, публицист, интелектуалец...
ва и митични персонажи от
индийската митология. Според него, малко европейски народи могат да се похвалят с такова богатство. Връзката с Индия се потвърждава няколко
годни след смъртта му, когато
излиза благодарение на Стефан
Веркович песента „Женитбата
на Орфей”, която слага началото
на оформилия се по-късно в два
тома български епос „Веда Словена”. Направено е сементично
изследване от български и индийски учени на текст от „Веда
Словена”. И на български и на
санскрит текстът звучи еднакво.
Проучването потвърждава тезата на Г. С. Раковски, че санскрита е българска реч. Не случайно управляващата династия
в Индия до 11 век е от български произход, този на Кардамитите.

води на Раковски са толкова
дълбоки, смайващи и неудобни, че не само съвременниците му, но и днешните казионните учени отказват да ги
приемат. Тяхната безпомощност и зависимост от възприетите им на въоръжение теории и
хипотези, които застъпват вече
150 г., ги принуждава да ги отхвърлят с груба ирония и пренебрежение. Затова в поместената му официална биография,
която можем да прочетем както
в „Речник на българската литература”, така и в Уикипедия,
срещаме следната обосновка:
„В желанието си да докаже
пред по-малко запознатите с
науките за историята и езикознанието българи от различни
възрасти, че българският език
е един от най-древните езици, в
даден етап от своето развитие
(след като престава да търси
прилики с т.нар.славянски език),
той намира неговите корени
в древноиндийския сакрален и
богослужебен език санскритски
(sanskrit) и търси етимология –
„сам-скрит“, с обяснението, че
българският език е толкова древен, че сам се е скрил от света.
Тук отново личи романтическата нагласа на Раковски. Често
той смесва желаното с действителното и в стремежа си към
него все още затруднява максимално историците.”
В „Речник на българската литература”, том 3, от П-Я, наред
с прекрасното представяне на
живота и делото му като български възрожденец, публицист и
революционер, може да се прочете на стр. 193 и: „Знанието на

Романтичните илюзии на
Раковски

Изследователят и издател
д-р Николай Колев, заключава: „Величието на Раковски е и в
това, че той прави тези открития в невероятно тежки условия на своя личен живот: затвори, преследвания, участие във
военни кампании и въстания,
книжовна дейност, революционна организаторска дейност и
т.н., във време, в което народът
ни тъне в безправно и унищожително робство, като същевременно е изложен и на перфидното систематично старание на
пан-гърцизма да затрие българската нация.”
Научните исторически из-

Проф. Боян Пенев
стари и модерни езици му дава
възможност да създава смели
хипотези, които нямат научна стойност, но имат силен патриотичен ефект... Подходът
му като учен е в повечето случаи е романтичен, в зависимост
от задачите на епохата, от личността на автора, от целта,
която той преследва. В романтичния подход на Раковски се
коренят и неговите интереси
към народното творчество, за
чието издирване и популяризиране има огромни заслуги.”

брой 13, 30 март 2021 г.

Ако, искаш да обезцениш и
подхвърлиш на съмнение нечие
научно достижение, достатъчно е да го квалифицираш снизходително като романтично, т.е.
наивно и несъстоятелно!
За Раковски, научните му
търсения и исторически извори,
които ползва, езотерикът проф.
Дамян Попхристов споделя: „Той
се занимава с това колко древен
е езикът ни и се оказва, че е сроден с армейския и санскрит. Някои наричат това „романтични фантази” и на един отчаян
родолюбец, само че този отчаян родолюбец чете санскрит и
прочита една книжка – „Мисленик”. Това е една от свещените
книги на днешните индийски
брамини. Раковски проследява
пътя на въпросния „Мисленик”
как достига в Европа. Оказва се,
че достига в Европа благодарение на завоевателните походи
на Александър Македонски. Зна-

Акад. Михаил Арнаудов
ете, че той е ученик на Аристотел. Аристотел обаче не пътува с войските на Александър, но
има няколко души агенти вътре,
които събират разни произведения и ги пращат на Аристотел.
Така хората на Александър Македонски пращат и въпросният
„Мисленик”. Не е ясно кой, как и
кога го предава на Аристотел,
но той го публикува като своята прочута „Логика”. Това е световно плагиатство. Не е удобно
да се говори, но Раковски го пише
черно на бяло, че „Логиката” на
Аристотел е преписания брамински „Мисловник”, който Раковски чете в оригинал.“
Десетилетия след смъртта на
Раковски, неговите прозрения и
научни изводи са потвърдени,
чрез средствата на интрадисциплинарния подход в трудовете
на изследователите на българската древност като Г. Ценов,
Н. Йонков-Владикин, С. Иванов,
Вл. Цонев, Д. Димитров, П. Серафимов, К. Каменов, изследователите от кръга около сп. „АвиТохол”, МАБИК, ИСИХ „Хистореон” и десетки други. Науката,
която слага точка на дискусията
относно „романтичните хипотези без научна стойност” на
Раковски, се оказа не друга, а съ-

временната генетиката и генеалогията, която не търпи „романтични и сантиментални хипотези”. Доказаха го резултатите
на осъществения през последните две десетилетия Геномен
проект, който тук е излишно да
изясняваме в подробности. Тези
изследвания в своята цялост налагат необходимостта от ред съществени преосмисляния на познатата ни и масово тиражирана до този момент, обременена
с догми официална съвременна
историческа наука (униформизъм).
Оказва се, че
величието на Раковски
като учен

е толкова голямо, че 150 години след него, съвременните
учени с нови съвременни средства и бази от научни факти,
едва сега достигат до неговите
изводи.
Е, романтик или не, възрожденецът и ученият Раковски се
оказа съвършено прав! Както и
подложените на присмех и унижение останали учени като Ганчо Ценов, Никола Йонков-Владикин и др! Но това съвсем не
значи, че техните опоненти днес
ще си посипят главата с пепел,
както казва народът, или ще доведе до пренаписване на скудоумните ни учебници по история!!
Иван Вазов нарича Раковски
„мечтател безумен, образ невъзможен“. Всъщност той е една
универсална личност, оставила
ярък отпечатък и като рупор за
свобода и независимост на индийския народ от колониалното
потисничество на Британската
империя. Интересът на революционера Раковски към Индия не
се изчерпва само с нейната древна история и богатото й културно наследство. Като хуманист
той съчувства на борещия се за
своята независимост индийски
народ като издига мощен глас
в подкрепа на тази борба още
през 1857 г. Индийският народ
помни и обича българския възрожденец и го тачи като пророк.
Когато бившият ни президент
Петър Стоянов отива в Индия,
за да открива българско учили-

В

ще, което се нарича „Г. С. Раковски” и казва, че той е наш, индийците отговарят – „Не е вярно, той е наш!“ и му отговарят, че той е първият европеец,
който превежда Панчатантра
– свещената книга на индийците, директно от санскрит. До
ден днешен там го ценят и почитат. В Индия има 12 училища, които се казват „Георги С.
Раковски”.
Да помним е дълг.

Раковски, заедно с Левски
и Ботев, се явяват българските
великани на Възраждането. Те
са нашата Света троица, нашия
български Свети Дух! Ако Паисий е искрата, те са факелът, който раздра тъмата и разля светлината на българското Просвещение и Свобода по цялата наша
земя!
Затова и днес, и винаги, ние
пак ще се обръщаме към Пантеона на българските възрожденци и национални герои и ще
търсим в тях опора и сила, пример и надежда. Ще търсим и ще
се вглеждаме в образите на Паисий, на Раковски, на Левски и
Ботев, на Бенковски и Волов, на
българските опълченци и литературни колоси, чиито произведения МОН всяка изминала
година все повече редактира и
орязва като неактуални и дискриминационни! Но не би! „Не
се гаси туй, що не гасне!“ - както
изрече титана Вазов, макар и по
друг повод.
За една историческа личност
като Раковски две столетия духовен живот са белег на нравствено и историческо безсмъртие, неподвластно на никакви
геномодифицирани интелектуални недоносчета и исторически лилипути.
Две столетия след кончината на титана Раковски, българският президент Р. Радев в едно
свое изказване по случай Националния ни празник, заяви:
„Много събития предхождат
Възкресението, но едно ги свързва – Паметта. Дори пет века
османско иго не изтриват спомена за това кои сме. Синилата
от бича и следите от теглото
не са Вазов мит. Дълбок корен се
иска, за да устоиш на ветровете. Затова е нужно да помним.
Да помним е дълг! Защото историята не дава прошка за забравата.“

тежки времена българинът винаги се е изправял и отново побеждавал. Както пише изключително успешният изследовател на българската древност, Павел Серафимов: „Ако се вгледаме в историята си, ще се види, че
най-типичното качество на българина е неговата способност
да се възражда. Няма народ, който толкова пъти да е погребван от чужденци и толкова пъти да е възкръсвал. Точно, когато враговете ни са мислели, че ние изчезваме като нация и вече
сме загубили своята идентичност, дедите ни са се издигали от
пепелищата и са показвали, че силата им изобщо не е изчезвала. Това показва, че ще я има и след този тежък период, ще я има
Винаги.“
Като хора и общество ние сме това, което помним и защитаваме, което обичаме и предаваме на децата си.А това е преди
всичко Памет, Ценности и Дух, Борбеност, Достойнство и Национална гордост! Да Бъде!

гений на бългаската вечност
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СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА ОБИЧТА
КЪМ БЪЛГАРИЯ
КНИГА-АЛБУМ ЗА НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО „ТРАДИЦИЯ”
ционално дружество „Традиция” предците ни, които с огън и меч ща представа за Дружеството и
(1991 -2021).
бранеха България, за да ни има дейността му. В него се изразява
Вестник „Нова Зора” през го- днес и во веки веков”.
надеждата, че книгата-албум ще
дините многократно е отбелязДело на издателство „Бъл- способства да не бъдат покрити
вал на страниците си важните гари”, книгата-албум е отпеча- с праха на времето и забравени
и запомнящи се родолюбиви тана с високо полиграфическо важни факти, свързани с идеяпрояви на НД „Традиция”, ня- майсторство, във формат А-4 та за възникване на НД „Традикои от които са намерили мяс- и тираж 1000 екземпляра. Тя е ция“, развитието и утвърждавато и в настоящата книга-албум богато илюстрирана и респекти- нето му като извор на познание
като илюстрация за дейността на ра със своята познавателна стой- и гордост за новите му членоДружеството. Днешният повод ност и графичен дизайн. Печатът ве, както и за държавните и об-

Н

а 10 януари 2021 г. се
навършиха 30 години от учредяването
на Национално Дружество „Традиция”. Регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, в Софийския градски
съд, през изминалите години дружеството разкрива общо 50 регионални клона на територията
на страната. В края на 2020 г. от
тях действащи са общо 39, с 920
редовни члена, 3 колективни
члена към дружеството, с общо
около 70 участници, както и 14
колективни члена към регионалните клонове – читалища,
училища, сдружения с нестопанска цел и др. Членският състав се състои предимно от млади хора на възраст около 40 години, което показва жизнеността на идеята и притегателната
сила на родолюбивата дейност
за много български граждани.
Дружеството взаимодейства все
по-често с държавните и общинските структури при провеждане
на културни мероприятия – възстановки на събития от възрожденската и военната история, честване на национални
празници, поддържане на военни паметници, изложби на
историческо оръжие, открити
уроци по родолюбие в училищата, парад на бойните български знамена и знамената на НД
„Традиция”, парад на униформите на българската войска от
681 г. до 1945 г. Оценявайки разнообразната родолюбива дейност
на Дружеството, на 27.09.2008 г.,
Европейските военноисторически групи – UEWHG, на своята Генерална асамблея (конгрес),
в гр. Ерфурт, Германия, приемат
НД „Традиция“ за свой редовен
член, с което се открива и ново
международно направление в
неговата дейност. През втората
половина на м. септември 2011
г., в София се провежда поредСтр. 6

ния конгрес на UEWHG на който присъстват 88 делегати от Европа, а о.р. полк. Станчо Джумалиев е избран за вицепрезидент
на влиятелната европейска организация. Незабравимо остава впечатлението на гостите от
организирания от домакините
парад, в който те дефилират със
своите исторически униформи и оръжия, както и участието на 3 български блока, членове на НД „Традиция“, облечени в
опълченски, четнически и униформи от Балканските войни, с
оръжия и знамена.
Във връзка с юбилея на дружеството, по предложение на
полк. о.з. д-р Т. Предов, Управителния съвет възлага на авторски колектив в състав: полк.

о.з. Агоп Казазян, подп. о.з. Огнян Маринов, полк. о.з. Станчо Джумалиев, полк. о.з. д-р Тодор Предов и полк. о.з. Цончо
Цацов, да подготвят за печат и
издаване, книга-албум „30 г. На-

е не само емоционално мотивиран. Ние сме свидетели на безкористното старание на повечето от главните организатори на НД „Традиция”, на тяхното преклонение пред миналото,
на тревогата и отговорността
им за бъдещето на Отечеството.

31.10.2009 г. Освещаване на реплика на Самарското знаме в
Националния военноисторически музей.
е цветен. Редакторът д-р Иван
Мечков и авторът на компютърното оформление Николай
Тодоров имат основание да бъдат горди със своята работа. Съ-

ществени органи и организации, с които е работило във важните направления на патриотичното възпитание.
Тази идея е защитена и в глава Първа, която е обособена като
разказ за „Възникване на НД „Традиция”. В нея е очертан нелесния
път през годините, извървян
от учредителите-ентусиасти.
Първите опити датират от 1981
г. с идеята за учредяване на секция „Колекционери на старинни
оръжия” към Българското нумизматично дружество, която
не е възприета от официалната власт. В годините след 1985-а
първопроходците на идеята учредяват „Клуб за история на оръжието”, към Образцово народно
читалище „Генерал Владимир Заимов” в гр. София (1987 г.), който прекратява съществуването
си след настъпването на промените през 1989 г. Истинската история на НД „Традиция” започва на 10.01.1991 г., когато в киносалона на Творческата база
на МВР (бившият Музей на революционната бдителност) на
ул. „Лавеле” № 30 в София, се провежда Учредителното събрание
27.09.2008 г., Ерфурт, Германия. Приемане на НД „Традиция“
на Клуб „Традиция”. Участват 50
в Съюза на европейските военноисторически групи (UEWHG).
души. През следващите години са
Всичко това е събрано в посве- държанието и придружаващото организирани редица съвместни
щението, поместено на титул- резюме, са преведени на англий- изложби, основно в Творческата
ната страница: „Посвещаваме на ски език. Уводът дава най-об- база на МВР и Военноисториче-
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ския музей в София. Те се откривани от министри и други високопоставени държавни ръководители, а през изложбените зали
преминават хиляди граждани,
които приветстват начинанието. Постепенно членският състав
се увеличава. В страната са изградени още няколко клубове „Традиция” и назрява идеята Клубът
да прерасне в Национално дружество. Това е осъществено на
25.10.1997 г.
В глава Втора „Живот и дейност на НД „Традиция” се съдържат данни за организационния
живот и обществените изяви
на дружеството. Последните са
свързани с ежегодните възстановки на исторически събития:
Боят на четата на Хаджи Димитър на вр. Бузлуджа през 1868
г.; Заклятието на оборищенци
– 1876 г. в местността Оборище
край с. Баня, Панагюрско; Първата пушка – обявяване на Априлското въстание 1876 г. в Копривщица; Защитата на Маньово
бърдо – 1876 г. в Панагюрище;
Боевете по време на Априлското въстание 1876 г. в Клисура,
Априлци, Бяла черква и Дряновския манастир; Слизането
на Ботевата чета на Козлодуйския бряг и боя на връх Вола 1876 г.; Боят край гр. Ст. Загора и
спасяването на Самарското знаме – 1877 г.; Защитата на Орлово
гнездо на връх Шипка – 1877 г.;
Капитулацията на Осман паша
при Плевен (1877 г.); Обявяване независимостта на България
във В. Търново-1908 г.; Превземането на Тутраканската крепост – 1916 г. и др. Главата съдържа и сведения за дейност и изяви
на НД „Традиция“ съвместно с во-

Открит урок по родолюбие в 38-о ОУ, гр. София - 2013 г.
енноисторически групи и организации в Чехия, Румъния, Русия,
Украйна и др. Значително място е
отделено на популяризаторската и научноизследователската
дейност, осъществявана от членовете на Дружеството, свързана
главно с оръжейната тема. Посочени са публикации във в-к „Всичко за оръжието”, сп. „Изстрел”, сп.

наследство (ЗКН).
Глава Трета носи наслова
„Регионални клонове и колективни членове на НД „Традиция”. Тя е особено интересна,
защото последователно във
времето, са посочени всички учредени регионални клонове, които по същество изграждат действената история

Патриотичен клуб „Възраждане“, Търговище.
сотата на хайдушките, въстаническите, опълченските, и
военните униформи на участниците във възстановките на
различните битки, тържества
и пр. будят респект и гордост.
В последния раздел „Заключение“ се изяснява мирогледната същност на явлението

09.2011 г. София, Конгрес на Съюза на европейските военноисторически групи (UEWHG).
„Оръжеен магазин”, сп. „Антиквариат и колекционерство”, сп. „Охрана Оръжие Сигурност” и др.,
както и значими самостоятелни разработки за хладното и огнестрелното оръжие, войнишкото творчество, военните символи и награди. Самостоятелно
място е отделено на участието
на членове на дружеството в работни групи за усъвършенстване на оръжейното законодателство (ЗОБВВПИ) и на културно

на Дружеството. Възникването, управителните органи, живота и дейността на клоновете и
колективните членове по места,
през годините, сглобяват вълнуващата картина на провеждането и участието в значими
местни и национални прояви. Те свидетелстват също и за
получените награди и отличия.
Снимковият материал за тези
най-значими публични изяви, е
богат и систематизиран. Кра-

НД „Традиция“. Изтъкната е обществената и родолюбива значимост на неговите изяви, приносът му за популяризиране на
знакови събития от историята
на България. Целта е една - укрепване на българщината и
повдигане на националното
ни самочувствие. Отделено е
подобаващо място за участие в
събития, организирани от Съюза на европейските военноисторически групи, в които

2012 г. Членове на НД „Традиция“ взели участие на конгреса в Маутерн, Австрия.
брой 13, 30 март 2021 г.
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НД „Традиция“ достойно защитава честа и престижа на Република България.
В приложенията са посочени имената на учредителите
на клуб „Традиция” и НД „Традиция”, почетните членове,
индивидуалните дарители на
дружеството и държавните
институции, общини, фирми
и физически лица, подпомагали неговата дейност. Никой не
е забравен, нищо не е пропуснато. Пленяват със своето изящество и изработка медалите,
значките, емблемите и грамотите на дружеството, както и
почетните грамоти, дипломите, поздравителните адреси.
Сами по себе си те са материалният знак на едно неповторимо чувство, в което живеят
красотата на славата, на миналото и неугасимата жар на патриотизма.
Редакцията и Редакционният съвет на в-к „Нова Зора”
поздравяват Национално дружество „Традиция“ с достойния юбилей. Пожелаваме на
членовете и на ръководителите на Дружеството все понепоколебима да бъде вярата
им, че България ще пребъде.
На полето на честта в тяхната
дейност, ние виждаме достоен
съратник и защитник на всяко родолюбиво начинание.
На многая лета !
Минчо Минчев
Редакцията разполага с
ограничен брой екземпляри
от това красиво юбилейно издание. И каквато е традицията на в. „Нова Зора“, предлагаме на тези от нашите читатели, които биха проявили интерес, да изпратят
пощенски запис със сумата от 10.00 лева + 2,50 за пощенски разходи, на името
на Минчо Мънчев Минчев
– София 1000, ул. „Пиротска“, 3, за да получат книгата-албум на посочения от
тях адрес. За обратна връзка
е желателно да бъде посочен
и телефон.
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Новото пропагандно „шменти-капели“ на Борисов:

ОТ ПЪЛНА ЕНЕРГИЙНА,
КЪМ ПЪЛНА ВАКСИННА
НЕЗАВИСИМОСТ!
Дори да смени господаря си, лакеят си остава лакей.

Петко ПЕТКОВ

И

змина повече от година откакто се появи „вирусът от Ухан“,
за който китайците
вече са забравили. Докато останалата част от човечеството, включително „демократичният свят“, продължава да се
плаши и бори с неговите мутации: британски, южноафрикански, бразилски, нигерийски и френски.
И днес, въпреки наличието на няколко вида ваксини –
три американски, една британско-шведска, една френска в процес на изпитания и
по 2-3 китайски и руски, броят на потвърдените случаи на
коронавирусна зараза в света надхвърля 123 млн. А този
на починалите гони 2 млн., от
които над 541 хиляди в САЩ.
Междувременно, продължават съмненията и споровете за
ползите и рисковете от ваксините и ваксинирането. Както
и съмненията относно безопасността на една ваксина, тази на
AstraZeneca, породени от загадъчната смърт на десетина
имунизирани с нея в страни
като Австрия, Италия, Дания
и България. Тотална неяснота
властва и по въпроса за вредите, които коронавирусът и неговите мутации нанасят върху
органите на човека. Дали, освен
белите дробове, сърцето и кръвоносните съдове, коронавирусът не засяга и мозъка на заразените? Или трябва да приемем,
че ако някой се е родил глупав и
нахален, това е завинаги, а не се
дължи на коронавируса, от който
са го лекували в болниците, или на
ваксината, която са му сложили?
Както показа преди време
едно проучване в Обединеното кралство Великобритания,
близо 30% от лежалите в интензивните ковид отделения,
излизат оттам с психически
разстройства. Не ми е известно у нас да е изследван този проблем, въпреки натрупания солиден статистически материал.
От 8-ми март 2020 г., когато в
България беше въведено извънредно положение, заменено покъсно с „извънредна епидемична обстановка“, до 27-ми март
2021 г., броят на потвърдените
случаи на коронавирус достигна 325 233, а този на хоспитализираните стана 9430, от които 751 в интензивните отделения. Броят на излекуваните
Стр. 8

„Мъже, жени, народ,
ще строим завод на живота“

(Никола Вапцаров, „Завод“)

стана 247 451, на починалите –
12 601, а този на ваксинираните стигна 430 228. За сравнение, във Великобритания само
за 24 часа (между 20-ти и 21-ви
март) ваксинираха 711 156 човека. Броят на хоспитализираните и настанените в интензивните отделения на болниците в
страната като цяло и в частност,
в столицата скочи толкова, че
шефът на РЗИ София д-р Данчо Пенчев даде тревожен сигнал: „До няколко дни болниците в София ще са в колапс!“. И по
показателите брой на хоспита-

лизираните и брой на настанените в интензивните отделения,
бяха надминати рекордите от
октомври и ноември миналата година. За 6 дни – от 22 март
до 27 март броят на изгубилите
битката с коронавируса набъбна
от 53 на 22 март, на 169 души
на 23 март, 119 на 24 март и 106
на 25 март, , 99 на 26 март и 89
на 27 март. Тоест, стабилизира
се на равнища близо до и над
цифрата 100.Налице е своеобразно плато на смъртта! В зависимост от това на каква база
се определя смъртността, класацията на България в черната
статистика варира от 4-то място в ЕС и 1-во на Балканите, според нашето МЗ, до 1-во място в
света, според института „Джон
Хопкинс“. Вместо да си отиде,
вирусът само мутира към още
по-заразни и смъртоносни щамове. Оказа се, че ваксините не
възпрепятстват заразяването
и разпространението на коронавируса, а само хипотетич-

но облекчават протичането на
заболяването. Има обосновани предположения, че някои
ваксини могат дори да предизвикат нежелани и смъртоносни последици у определени пациенти.
Докато се чакаше решението, а не диагнозата, както казва Бойко Борисов, на Европейската агенция по лекарствата
(ЕМА) относно употребата на
ваксината на AstraZeneca, преустановена в десетки страни на
ЕС след десетината смъртни случаи на имунизирани с нея паци-

енти, нашият премиер се появи в един незавършен строеж в Разград. Съпровождан
от Десислава Атанасова, бивш
юрисконсулт на психиатрията в Русе, бивш министър на
здравеопазването, сега водач на
предизборната листа на ГЕРБ
в Разград, Борисов пусна поредния си предизборен пропаганден кьорфишек. Той обяви,
че тук всеки момент ще завърши строителството на завод за
производство на лекарства и
бъдещи ваксини. С него щяла
да се осигури „пълна ваксинна
независимост“ на България от
капризите и вероломството на
фармацевтичните компании,
които не спазвали договорите
си с ЕК. И които по този начин
спъвали хода на масовата ваксинация у нас. Нещо повече, в
разградския завод за 16 месеца щели да се произвеждат по
100 млн. дози ваксини, с които
щели да се спасят стотици милиони животи. Борисов си иг-

актуален глас

рае с милионите, както с 500евровите банкноти в чекмеджето на нощното му шкафче,
или с тези, които хвърля през
прозореца на МС или на джипа срещу съответните овации.
Според него, другите държави, ощетени от намалените и
неритмични доставки на фармацевтичните компании, като
AstraZeneca, Pfizer/BioNTech,
Moderna и други, щели да си
отдъхнат. Както си „отдъхнаха“, след като той им обеща
да ги засипе с маски, шлемове, защитни облекла, калцуни
и други атрибути на борбата
с коронавируса ли? Някой говори ли за тези неосъществени
премиерски „щедрости“? Не!
И сега, когато Европа катастро-

фира и без помощта на „българския модел“, България ще спасява Стария континент и света
с ваксини! Въпреки че самата
тя е опашкарят на Европа по
процента на ваксинираните.
Заобикаляйки този факт и
личния си принос за буксуването на ваксинирането у нас,
Борисов се похвали, че дори
други страни да започнели да
произвеждат ваксини, щели
да са изостанали от нас с 16 месеца, през които се е строял заводът в Разград! Демек, когато
утре премиерът – ако Борисов
още е такъв, пререже лентата
на завода и България се появи
на ваксинационната карта на
Европа, някои лидери, които
му се присмиваха, ще си гризат ноктите от завист.
Прекрасно е да сънуваш
розови сънища с отворени
очи, но кой ще достави материали за производството на
ваксините? Прилепи ли ще ловим из пещерите? Панголини

от Китай ли ще внасяме, или ще
отглеждаме шимпанзета като
британците! Или ще молим Путин да ни даде лиценз за производство на руската ваксина
„Спутник V“? След шпионския
скандал и ареста на шестимата
„национални предатели“, единият от които награден с орден за воинска доблест от коалиционния ортак на Борисов,
министъра на отбраната Каракачанов, и особено след изгонването на първия и втория секретари на руското посолство
в София, това няма как да стане. Не, защото ЕМА забранявана Борисов да вдигне телефона
на руския президент Владимир
Путин, на китайския му колега
Си Цзинпин или на премиера
на КНР Ли Къцян и да поиска
от тях ваксини. А защото Борисов няма очи да го направи. Примерите на Унгария,
Словакия, Словения и Италия,
които внесоха руската ваксина, без да искат разрешение
от Брюксел, показват, че той
заблуждава обществеността.
ЕМА не може да забрани вноса
и употребата на ваксини, които не са одобрени от нея. Както
и ЕК не може да определя квоти
от договорените от нея ваксини.
Здравеопазването е въпрос на
национален суверенитет и оправданията с „началниците“ в
Брюксел, са за наивници. Да
чакаш ЕМА да ти каже дали
да използваш или не ваксина, като тази на AstraZeneca, когато други страни-членки на ЕС
замразиха употребата й, докато проучат възможната връзка на този продукт със случаите на смъртоносни тромбози,
е проява на страхливост и национална безотговорност! Каквато е и предпочитането точно
на тази ваксина, заради ниската
й цена. Евтиното си е евтино!
Нима Западът не възразяваше срещу транзитирането през
България на руски природен
газ по газопровода „Турски поток“, който Борисов прекръсти на „Балкански поток“? А решението за внос на не западни
ваксини или за тяхното производство в България е далеч
по-безобидно и оправдано от
фалшивата „пълна диверсификация“ на газовите доставки и
„пълната енергийна независимост“ на страната.
Впрочем, „замразяването“
за една година на руското разузнаване в България, с което се похвали главният прокурор Гешев, може да доведе
до изгонването от Москва на
още български дипломати. И
до трайното увреждане на руско-българските отношения.
Последиците ще ги усетим всички. Но буди почуда фактът, че
за толкова години у нас ловят
само руски шпиони. Само Кремъл ли ни брои за живи, докато другите гледат на България
като на прочетен и захвърлен
вестник? Руската разузнаваброй 13, 30 март 2021 г.

Демокрация и избори

Професор д-р Стоян Танев

А

мериканският държавник, учен и писател
Бенджамин
Франклин в края на
осемнадесети век определя
демокрацията като „изгряващо слънце”. Възприемана като
символ на народовластие, свобода и равенство, двеста години по-късно тя продължава възхода си. Преминаването й през
разрушената Берлинска стена в
Източна Европа, някои политолози определят като по-нататъшен триумф на демократическата идея. През 1970 г. в света
има едва около 35 изборни демокрации, но през следващите
три десетилетия техният брой
постоянно се увеличава, за да
достигне почти 120 в началото
на ХХI век. С вековните си корени в общественото съзнание, със
свойте исторически предимства
в социалното време и сегашни
всеобхватни планетарно-пространствени характеристики, демокрацията отекна по целия
свят и събуди огромни надежди
за достоен човешки живот. Тъкмо затова тази идея стана привлекателна, обаятелна и вдъхновяваща за милиони хора.
Нарастващото единомислие
и приповдигнатата емоционалност в полза на демокрацията
обаче са съпътствани и до днес
от много неразрешени пробле-

ми поради очевидните й недъзи. Съвършената демокрация е
най-илюзорното нещо на света.
Възходът й съвсем не е гаранция
за нейната окончателна победа.
Демократическата идея е непреходна, но нейното практическо
приложение не винаги показва способност за разумно преодоляване на противоречията и
предотвратяване на конфликтите в обществото. Демокрацията,
освен всичко друго, би трябвало да притежава и мъдрост, за
да не я определяме през двадесет и първия век като „залязващо слънце”.
Много трудно е да се даде
точно определение на термина
демокрация и на неговото значение. Самото понятие демокрация, макар и да се превежда
като „власт на народа”, има съвсем друг смисъл. Бидейки явление и система, то не се свързва и
с понятието „народ” в неговите
три значения – етноисторическо, държавно-правно и социално-класово. Накратко, демокрацията е институционализирана свобода, която позволява
прилагането на принципите на
конституционното управление,
осигурява човешките права и
равенството пред закона, без които нито едно общество не може
да се нарече демократично.
По-разширеното тълкуване на демокрацията включва в
нейната същност следните характерни и неотменни признаци: суверенитет на народа; управление, основано на съгласието на управляваните; власт на
мнозинството и права на малцинствата; свободни и честни
избори; процесуални гаранции;
конституционни ограничения
на властта; социален, икономи-

чески, политически и идеологически плурализъм; търпимост,
мандатност, компромис, морален прагматизъм, социокултурна етика, взаимно разбирателство, обществено съгласие и
граждански мир.
Демокрацията е система, която осигурява висока степен на
развитие на производителните
сили, социално ориентирана пазарна икономика, задоволяване на обществените потребности с материални блага и духовни ценности, политическа стабилност, социално равновесие
и нравствена култура, уважение
на човешката личност. При демокрацията социалната тъкан е
съставена от множество институции, политически партии, организации и сдружения, но тяхното съществуване, легитимност и авторитет не зависи от
волята на държавата. В демократичното общество тези структури не се контролират от властта,
а много от тях се стремят да влияят върху нейните решения и
търсят от нейните органи отговорност за действията им.
Опитът не само от последните години показва, че
въвеждането на
демокрацията

в поведението на обществото
е сложен и продължителен процес, включващ нещо повече от
чисто политическите трансформации. Функционирането на
икономическата, политическата
и духовно-културната система
на демокрацията е относително нормално в онези общества,
които са преживели епохата на
т.нар. буржоазната цивилизованост. Става дума за държавите в Западна и Северна Европа,

в Северна Америка и за далечна
Япония. Демокрацията с нейните същностни черти, принципи,
механизми и политическа практика няма необходимите благоприятни условия за развитие в
част от държавите в Централна
и Южна Европа и особено в Европейския изток и Югоизток, в
почти цяла Азия и в Африка. Без
демократична традиция в политическия живот и в обществените отношения остават страни
като Полша, Унгария и в много
по-голяма степен Русия, Румъния, България, Албания, Сърбия,
Гърция, Турция. Същата констатация може да се направи и
за арабския свят. Не случайно
в международния лексикон се
употребяват понятията „балканизация” и „ориенталщина”.
След Първата световна война
в Полша, Унгария, Румъния, България, Гърция, Югославия и Албания господстват с малки исторически интервали и в различно
време диктаторски режими, повлияни в определена степен повече или по-малко от италианския
фашизъм и германския националсоциализъм. В Съветска Русия
и в другите бивши съветски републики е наложена близо 75-годишна еднопартийна политическа система с авторитарна власт.
След Втората световна война общодемократичните идеали, принципи и традиции почти половин
век са пренебрегвани в бившите европейски социалистически
държави с установяване и функциониране на авторитарна власт.
Всичко това обяснява драмата на
неизбежно очакваните и вече динамично-болезнено извършвани
радикални икономически и социални промени в тези държави. В
обществата, лишени от вековното

наслагване на демократични традиции и ценности, всички болести на демокрацията могат да бъдат излекувани с повече истинска
и реална демокрация.
Преходът към демокрация
засяга цялото общество, а това
означава всички човешки субекти, които го съставляват и техните сложни взаимоотношения.
Демокрацията е политика на
признаване на другия, на останалите, на техните специфични
духовно-културни, морални и
естетически принципи и норми.
Тя е необходима за съвместното съществуване на общности,
групи и личности, едновременно нееднакви и подобни, принадлежащи към една и съща цялост и в същото време различаващи се помежду си.
Демокрацията е уязвима,
търсена и използвана като някои от хубавите жени. Към нея
се стремят, тя е ухажвана и покорявана от различни субекти,
от социални класи и политически партии, от техни лидери.
Демократическата система, след
като е отслабена или похабена
с различни позволени и непозволени средства, може да бъде
унищожена както отгоре – чрез
авторитарна власт, така и отдолу – чрез диктатурата на тълпата, въвлечена от самозвани и
безразсъдни водачи в хаос, насилие и гражданска война. Тя
може да бъде унищожена и от
самата себе си – чрез контрола
върху властта от страна на олигархиите или от партиите, които трупат икономически, материални и финансови ресурси, за
да наложат своя избор на гражданите, сведени до ролята на излъгани избиратели.
На стр. 10

ОТ ПЪЛНА ЕНЕРГИЙНА, КЪМ ПЪЛНА...
телна активност в България
най-вероятно е свързана не
толкова с модернизацията на
Българската армия, колкото
със засилената военна активност на САЩ и НАТО в Черноморието и на Балканите. Например, когато у нас се разиграваше поредният антируски
„лов на вещици“, в Черно море
се провеждаше военноморско
учение на НАТО „Sea Shield“
(„Морски щит“). В учението,
домакин на което беше Румъния, участваха 18 военни кораби и 10 бойни и патрулни самолети от САЩ, Турция, Франция, Италия, Англия, Япония,
Нидерландия, Полша, Испания, Гърция, Хърватия, Украйна и Албания. Позовавайки
се на съобщение на руската информационна агенция РИА „Новости“, турският всекидневниквестник „Миллиет“ (22.03.2021)

акцентира на „безпрецедентния“ ход на Путин, който заповядал всички подводници на
ВМС на Русия да се пренасочат
към района на натовската демонстрация на мускули. Както
знаете, ВМС на Република България не участваха в учението,
заради разразилата се коронавирусна зараза сред военните
моряци. Веднъж и ние да не сме
сред противниците на „руската агресивна политика“! Защото оправдаването на натовските
военни заплахи с „агресивната
политика“ на Путин и Русия,
много напомня на казаното от
героинята на Бертолд Брехт
Майка Кураж: „Поляците тук,
в Полша, не биваше да се намесват. Право е, че нашият крал нахлу в страната им с цялата си
войска и обоз, но поляците, наместо да поддържат мира, взеха, че се намесиха в собствени-
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те си работи и нападнаха краля, тъкмо когато той минаваше най-спокойно. По тоя начин
те се провиниха в нарушение на
мира и всичката пролята кръв
ще тежи на тях.“
По тази логика, Борисов да
благодари на Путин за вниманието. Или да му каже, че преследването на руските шпиони е
маневра за отвличане на вниманието на Джо Байдън от газопровода „Балкански поток“.
Той, според Белия дом, застрашава сигурността на Европа,
понеже транзитира руски, а не
да речем, американски шистов природен газ. Иначе, „пълната диверсификация“ на газовите доставки чрез азерския газ,
който отива направо в Гърция,
и „пълната енергийна независимост“ на страната ни, са също такава фикция, каквато е и „пълната ваксинна независимост“. Завъпрос на деня

водът за лекарства в Разград
може и да заработи, но не и да
започне скоро да произвежда
„стотици милиони дози ваксини“,
както обяви Борисов. Първо, защото няма кой да купи толкова
ваксини – родни или чужди, произведени по лиценз. Второ, защото на самата България са й нужни не повече от 15-20 милиона
дози, за да имунизира цялото
си население с две дози. А след
ваксината на „Джонсън и Джонсън“ на фармацевтичната компания „Янсен“, и руснаците разработват еднодозова ваксина.
Дори в БАН да са създали прототип на българска ваксина, тя
трябва да премине през всички изпитателни етапи, преди да
получи одобрението на ЕМА, а и
заводът в Разград трябва да получи лиценз. Което ще отнеме
поне няколко години. Значи, когато този процес завърши, Бори-

сов може да не е премиер и да не
отреже лентата на завода. И без
това прекалено дълго се заседя на
този пост. Ами ако в Белия дом
решат, че заради ендемичната
корупция у нас Борисов не бива
повече да остава премиер? Ако,
въпреки че е „техен кучи син“, някоя вечер го повикат в американското посолство и му връчат
ултиматум да си ходи доброволно или да чака убийствени компромати? Не е сигурно, че тъкмо
той ще обере лаврите от появата
на България на европейската ваксинационна карта.
Впрочем, изявлението му
за разградските светли ваксинни перспективи свари неподготвени, както министъра
на здравеопазването професор Костадин Ангелов, така и
главния здравен инспектор
доцент Ангел Кунчев.
На стр. 10
Стр. 9

От стр. 9

Тревожно е когато по тялото
на демокрацията триумфират,
т.е паразитират парите. В такива случаи настъпва криза в политическото представителство.
Избирателите вече не се чувстват представени в органите на
държавната власт и управление,
защото са измамени от подплатената с пари политическа демагогия. Чрез свободния печат те биха могли да разобличат
една политическа класа с нейните партийни структури, която
няма друга цел освен собствената си власт, а понякога и личното обогатяване на своите лидери
и членове. Масовото демократично съзнание започва да отслабва, тъй като много граждани в немалко държави, включително и в Република България,
се чувстват повече потребители,
отколкото граждани-избиратели и повече космополити, отколкото поданици. Или пък поради
това, че известна част от тях се
смятат за маргинализирани и
изключени от обществото, към
което те нямат усещането да са
приобщени поради икономически, политически, етнически, религиозни или духовно-културни
причини.
Демокрацията става постижима реалност когато се осъшествява непрестанно уравновесяване на правата и потребностите на всяка човешка личност
с правата и потребностите на
всички граждани в обществото.
Демокрацията предполага и изисква равенство пред закона.
Категоричното равенство пред
закона на всички граждани в
държавата е основно и необходимо условие за истинска демокрация.

чайващо бедни. Демокрацията
функционира сравнително нормално когато има социално измерение и хуманно покритие.
Тези две нейни позитивни качества обхващат прогресивното данъчно облагане по скалата
на доходите и финансова осигуреност на материално затруднените граждани в образованието, здравеопазването, транспорта, създаване на работни места
и справедливо пенсионно осигуряване, за да не се позволи на
мнозинството от населението да
изпадне в състояние на безнадеждност и безпомощност. Еднозначно е твърдението и внушението на професор Еразим
Кохак, преподавател в университета в Бостън – САЩ, а от 1991 г.

в университета в Прага, че демокрацията е несъвместима с нищетата. Според него изграждането и нормалното съществуване на едно демократично общество с достойно за него жизнено
равнище е възможно само тогава, когато то е предпазено от загиване поради собствените му
пагубни вътрешни противоречия и конфликти, породени от
непоносимата социална и имуществена поляризация, от неНай-голямата опасност за справедливото данъчно обладемокрацията
гане. От 28 държави-членки на
е поляризацията в обще- Европейския съюз в 22 от тях се
ството на безмерно богати и от- прилага прогресивно данъчно

Демокрация

облагане на доходите, каквото
липсва в „демократична” България вече три десетилетия. Със
специални закони следва да се
преодоляват драстичните неравенства чрез по-високи данъци
върху доходите на богатите и с
по-ниски данъчни задължения
за облекчение на бедните. Подобно прогностично мислене за
демокрацията има и българският университетски учен-историк и интелектуалец-хуманист
професор Андрей Пантев. Той
също с категорична убеденост
утвърждава далновидната теза,

Александър Солженицин
че демокрацията винаги трябва да лежи върху солидна основа
и да се свързва с идеята не само
за политическо, но и за социално равенство. Тази непреходна
идея според него би била вечен и
непоклатим гарант на демокрацията не само в миналото, но и
в бъдещето. Демокрацията, която не успее да уравновеси собствената си склонност към поляризация в обществото, сама се
осъжда на неизбежен залез при
сблъсъка на привилегированите богати и онепраданите бедни

граждани в държавата.
Демокрацията включва в
себе си най-висшите нравствени добродетели и ценности като
справедливост, истина, отговорност, почтеност, цивилизованост, честност. Ако в обществото няма справедливост в него
липсва и демокрация. Тази аксиома се потвърждава и от американския президент Франклин Делано Рузвелт. Роден в
богатство и привилегии, надарен с политическа прозорливост и държавническа мъдрост,
избиран четири пъти на найвисшия престижен и отговорен
държавен пост като президент
на САЩ, с мисъл за бъдните поколения, той публично заявява:
„Много от нещастията в нашите дни произлизат от липсата
на чувството за справедливост
и почтеност в хората, на които е поверено стопанството и
финансите”. Тази негова мисъл
би трябвало да се припомня на
бивши и сегашни президенти на
САЩ, чиято външна политика
е експорт на демокрация с война и агресия в различни континенти на планетата земя. В общество и държава, където едни
безнаказано грабят безогледно
и се обогатяват бързо за сметка
на обедняването на мнозинството граждани, то такава държава
със своето управление не полага
грижи за защита интересите на
тези граждани, тогава те се отчуждават от нея и стават безразлични към нейната съдба. Когато правата на едно привилегировано малцинство започват да
вредят на правата на преобладаващата част от народа, тогава не
само демокрацията, но и устоите на държавата са застрашени.
При наличието на такива амо-

рални явления единственият
начин за преодоляването им е
спазването на установения конституционен ред, законността,
нравствеността и приоритетните интереси на целия народ.
Няма демокрация там, където вилнее простащината, бездуховността и примитивизма, където често се оскверняват или
рушат културни ценности, религиозни паметници и светини,
вековни традиции.
Демокрацията е нестабилна,
когато се обрича на забвение националната памет и историята
на народа или когато не се уважават културните и религиозните ценности и традиции на етническите общности в държавата.
Демокрацията липсва там и
тогава, където и когато се допуска насилие и произвол, грабеж и
корупция, безпорядък и безнаказаност за извършваните престъпления. Правителства, които
търпят и бездействат пред такива злини спрямо обществото, на
практика спомагат за погубване
на демокрацията.
Темата за демокрацията заема значително и ключово място
в научните изследвания на авторитетни учени – философи, политолози, социолози, историци,
юристи, писатели, геополитици
и други представители на хуманитарното познание, както в англосаксонския свят и в Евразия,
така и на Балканите. Един от
тези учени с японски произход
е американският политолог, социолог и писател Франсис Фукуяма – университетски преподавател и изследовател. В началото на 90-те години на ХХ век той
публикува в САЩ своята книга „Краят на историята и последният човек” (1992 г.). В нея
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И двамата признаха, че не
знаят какво точно е имал
предвид техния началник,
понеже са научили за поредната му приумица от медиите. Други учени и икономически експерти направо опровергаха Борисов, допускайки
че става реч за производство
на ветеринарни ваксини.
Нима „организаторът и вдъхновителят на всички наши успехи и победи“ не прави вече
разлика между хора и домашни животни? Ако е така,
напълно реално е Борисов да
си остане само със славата
на строител на скъпи и некачествени пътища, върху които всекидневно падат тонове
камъни от надвисналите чукари. Не му остава друго освен
надеждата Байдън да се претСтр. 10

репе някой ден по стълбите
на самолета, обвинявайки за
това не вятъра и старческата
деменция, а руските хакери
и Владимир Путин. След последното залитане на Байдън,
бившият президент на САЩ
Доналд Тръмп подчертал, че
когато той се качвал на президентския самолет след визита във Военната академия
„Уест поинт“, пристъпвал
крачка по крачка. „Последното нещо, което бих искал,
е да падна като Байдън“, казал той, пак според турския
в. „Миллиет“ (23.03.2021). И
оприличавайки умственото
състояние на 78-годишния
Байдън с това на 79-годишния сенатор демократ Бърни
Сандърс, изразил опасение,
че то може да му попречи да
разбере какви документи
подписва. От „патриотична-

та“ телевизия на Валери Симеонов „Скат“ отбелязаха по
повод на последното сгромолясване на Байдън, че „за съжаление“ някои се подигравали на президента на САЩ.
Откога нашите „патриоти“,
които се съешиха предизборно с партията-фирма „Воля“
на Веселин Марешки, станаха геронтофили? Но, без съмнение, ако влязат в 45-то НС,
те ще се предложат за коалиционни ортаци на ГЕРБ и
Бойко Борисов. Подобните
се привличат!
При всички случаи, заради едни ветеринарни ваксини, или заради простото препакетиране на чужди ваксини
в Разград, нашият „канас сюбиги“ Бойко Борисов няма да
бъде канонизиран от Църквата като Свети Тривелий. Смята се, че това е хан Тервел, койвъпрос на деня

то през 718 г. спасил Византия
и Европа от арабите, разбивайки ги пред Константинопол. Чак през 732 г. Карл Мартел ще направи същото в битката при Поатие. Хвалбите на
управляващите у нас с т.нар.
„български модел“ на управление на коронакризата вече
започнаха да раждат вицове.
Според Иво Балев, този модел бил една от 5-те тайни на
държавата, която предали на
Кремъл разкритите от Гешев
„руски шпиони“. Като прочел
секретната информация за модела, руският президент Владимир Путин много се натъжил и
казал: „Тези са по-зле и от нас!“
(В-к „Сега“/ 26.03.2021).
От фараон светец не става! Фараоните в Древен Египет или ги обожествявали
приживе, или ги убивали и
погребвали така, че никой да

не си спомня за тях. Същото
се е случвало и с диктаторите – реални, или нарочени за
такива, в България. Стефан
Стамболов е насечен с ятагани насред София, след което
са поругани, както погребалното му шествие, така и гробът му. Александър Стамболийски е съсечен във вилата
си в село Славовица. И двамата стават жертви на македонски терористи. Друг „диктатор“, Тодор Живков, на преклонна възраст беше обвинен и съден от бившите си
лакеи.
Дори да смени господаря
си, лакеят си остава лакей!
А лакеи около Борисов – наспорил Господ и те първи
ще го заплюят, когато падне
от власт. Не чакай благодарности и признателност от такива.
брой 13, 30 март 2021 г.

и избори

се утвърждава тезата, че либералната демокрация е „крайна
точка в идеологическата еволюция на човечеството”, тъй като
тя, либералната демокрация, е
лишена от фундаментални вътрешни противоречия, които
биха предизвикали нейното разпадане. Следователно тя е представена като неизбежен и задължителен еталон за развитие на
всички народи и техните национални държави през ХХI век.,
т.е. либералната демокрация
става всеобщо световно явление
без граници. При това този западен тип демокрация може да
бъде налагана отвън и по силов
начин с война.
Само след едно десетилетие,
през 2003 г., Франсис Фукуяма
в интервю за списание „Щерн”
публично заявява: „Демокрацията не може да бъде наложена отвън”. По повод войната на САЩ срещу Ирак той казва: „Правителството на БУШ
действаше по ленински... Вярваше, че може да ускори хода
на историята чрез военна намеса”. През изминалите три
десетилетия и други западни
учени, апологети на западната либерална демокрация признават, че западноевропейците и гражданите на САЩ стават все по-малко уверени в устойчивостта на собствените си
демокрации. В Източна Европа е налице усещането, че демокрацията може да се движи
с униние и назад. Това нейно
регресивно състояние поражда повече скептицизъм отколкото оптимизъм спрямо нея.
Този „демократичен песимизъм“ се обяснява с обстоятелството, че ограничен кръг от
граждани с власт и богатство
оказват не само влияние, но и
диктат върху правителствата
заради собствените си интереси и в своя полза. Когато всичко това е съпроводено с нарастваща социална поляризация
и увеличаване на бедността уп-

равлението става все по-малко ефективно и то се разглежда и възприема като „чуждо”
от мнозинството граждани. Те
все повече се уверяват, че партийни водачи, избрани при законни избори използват демократичните си мандати, за да
подкопават върховенството на
закона с нарушаване на правните норми, да установяват авторитарни режими, да прилагат корупционни практики и
да тласкат демокрацията към
институциален упадък.
Представители на интелектуалния елит в Русия също са
разочаровани от западния тип
демокрация. Типичен пример
в това отношение е писателят
Александър Солженицин. Като
дисидент той разобличава и отрича политическата и социалната действителност в бившия Съветски съюз. За тази му противодържавна дейност е арестуван,
лишен от съветско гражданство
и експулсиран в Западна Германия. От съображения за по-голяма сигурност през 1976 г. се премества в САЩ. Като носител на
Нобелова награда е удостоен с
радушен прием в Западния свят.
Опознавайки отблизо западноезвропейския и американския
модел на демокрация, Солженицин постепенно започва да се
разочарова от него. През 1978 г.
идеологът на съветското дисидентство и „кумир на свободния
смят” посочва не само формалните признаци, но и пороците на
западната демокрация: свободата осигурява простор не само за
добри, но и за лоши дела; защитата на правата на личността са
доведени до такава крайност,
че беззащитно се оказва цялото
общество; формално няма цензура, но другомислещите нямат
достъп до медиите, издателствата и университетските катедри.
Той стига до извода, че западният начин на живот не вещае
добро бъдеще не само за западната, но и за световната циви-

Президентът на Русия Владимир Путин.
лизация. Поради тази реална
опасност за човечеството Александър Солженицин се изявява като защитник на Русия и на
всички народи в Източна Европа от предстоящо национално
и духовно обезличаване при натрапено или доброволно прилагане на либералната демокрация в техните държави. След
завръщането си в Русия Солженицин прави критика на режима на Борис Елцин, който сляпо подражава на западната либерална демокрация и лишава
Русия от бъдеще ако не се придържа към традиционните ценности на православието. Той обвинява и Михаил Горбачов, който разрушава „цялата система
от хоризонтални и вертикални
връзки на старата комунистическа икономика”, която добре
или зле, все пак работеше. При
създадения икономически хаос
и политическа анархия в Руската федерация като огромна евроазиатска държава, според световно известния руски писател в
нея се оформя стабилна и затворена олигархия от 150-200 души
с космополитен манталитет, която определя прозападното бъдеще на страната. Поради това
той отказва да получи присъдените му две държавни награди,
както от Горбачов, така и от Елцин. Наблюдавайки засиленото
обществено недоволство от въведената хаотична демокрация
в Русия, Александър Солженицин обнародва през 1998 г. кни-

гата „Русия в разруха”. Като разобличава и отрича опорочената
западна либерална демокрация,
руският писател-патриот става
духовен творец на теорията за
„суверенната демокрация”. Той
е духовен наставник и предпочитан неофициален съветник
на новия руски президент Владимир Путин, който осъществява последователно политика на
практическо приложение на „суверенната демокрация”. Освен
това Солженицин предупреждава още през 2006 г., че Западът подготвя военно обкръжаване на Русия, а впоследствие и
лишаване от нейния суверенитет. Тъкмо затова той одобрява
и приветства политиката на Путин за възраждането на Русия,
за сближаването й с Китайската народна република и с мюсюлманския свят, преценявайки я като „далновидна”. Голяма
е заслугата на руския писател,
драматург, историк, патриот и
моралист не само за създаването на своята концепция за суверенната демокрация, но и за
реалното й претворяване, чрез
политиката на Владимир Путин, за съвременното развитие
на Руската федерация в духа на
нейните специфични духовни и
културни традиции от собственото й историческо минало.
Към съдбата на българската
демокрация, към нейното настояще и бъдеще, не са безразлични и видни български интелектуалци у нас и в чужбина.

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 истината с лъжата.
Разпространението на
вестника, по независещи от
нас причини, продължава

Те също виждат, констатират и
предупреждават, че идеологията и практическата политика на
европейския неолиберализъм и
ултралиберализъм, с подкрепата на хегемонизма и глобализма
на САЩ, са реална заплаха за автентичните ценности на националната идентичност на българския народ. Съвременното българско общество е в правото си
да има естествен стремеж и да
полага усилия за запазване и
признаване на своята респективна уникалност на вековно
мотивирана и вкоренена идентичност. Европа наистина се
нуждае от една междудържавна организационна структура,
каквато е Европейския съюз.
Неговата най-важна цел и постоянна функция би трябвало
да бъде обединяване и подкрепяне на страните – членки, които са лишени от демократични традиции в техния политически живот, а не да ги лишава
от националната легитимност
като ги уеднаквява.
Следва
БългариЯ над всиЧко!
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ГОРЕ СЪРЦАТА!
НЕКА ВДИГНЕМ ГЛАВИ
КАТО ДОСТОЙНИ ХОРА!
Слово на Корнелия Нинова, председател на Коалиция
„БСП за България“ при закриване на 44-то ОбНС (25.03.2021 г.)
важаеми български с други парламентарни партии, те. Несигурност за българските
неофициално, отхвърляха гру- граждани.
граждани,
Приключва
44- бо и без аргументи нашите
Трето - Това мнозинство
то Народно събрание. предложения. Управляващите от ГЕРБ и Обединени патриПочтено е преди да даваш оцен- наложиха арогантно, самодос- оти ще се запомни като едно от
ка на другите и на края, да започ- татъчно, на моменти минаващо най-лобистките. Корупцията се
неш от себе си и от началото.
всякаква граница на приличието залагаше в законите и така стаПарламентарната група "БСП поведение.
на ненаказуема. Анализирахме
за България" имаме 4 достойнУправляващите
сложи- над 50 лобистки поправки в заства в този парламент.
ха на този парламент 6 печал- коните, категорично им се проПърво - Влязохме в него с ни характеристики, които го тивопоставихме, някои от тях
програма за промяна, за държавност, за подобряване качеството на живот, за борба с
паралелната държава, задкулисието и досегашния модел
на управление. Още в първите
дни получихме предложение да
изоставим нашата цел, да станем част от модела, да предадем
почти един милион българи срещу влизане във властта и лични
облаги. Отказахме. Останахме
принципни, последователни,
верни на хората, които ни избраха и честни към тях.
Второ - Изпълнихме обещаното. Всички поети ангажименти преди изборите внесохме
след тях като законопроекти в
парламента - например семейно подоходно облагане за младите семейства, намаляване ДДС
на храни и лекарства, преизчисляване на пенсиите, закон за въз- превърнаха в една от най-мал- успяхме да спрем като безконрастните хора и много други.
ко уважаваните институции в тролната сеч на горите; отдаваТрето - Не влязохме в скри- парламентарната република.
не на концесии на язовири; опроПърво - Вместо да контро- щаване задължения на фирми.
ти договорки с властта, не
Четвърто - Мнозинството
участвахме в задкулисни пла- лира изпълнителната власт,
ващи мнозинства, договорени парламентът стана изпълни- на ГЕРБ и ОП наложиха стил на
по кабинетите. Останахме опо- тел на волята на един човек - крайна нетърпимост и огранизиция от началото до край, въ- премиерът. Това е грубо потъпк- чаване на опозицията. Предпреки изкушенията или нати- ване на българската конституция седателят на парламентарната
ска в определени моменти.
и принципите на правовата дър- група беше свален от трибунаИ четвърто - Превърнахме жава.
та и изгонен от заседание, засе в алтернативата. Не на думи,
Второ - Това мнозинство ради критика към премиера.
а с работа и действия. Внесо- променяше законите често, Отнемаше се думата на опозицихме 1323 алтернативни предло- при това без оценка за въз- онни депутати, налагаха се накажения по закони и решения на действието и в разрез с всяка зания без причини, заглушаваНародното събрание. Ние сме правна мисъл и законотворче- ше се нашето мнение с изключполитическата сила, която пър- ска техника.
ване на микрофона и неправова направи и вече наложи като
Уважаеми управляващи, за мерни действия.
практика опозицията да внася в четири години сте променили
Пето - Ръководството на
Народното събрание алтернати- 23 пъти Закона за лечебните за- НС и управляващото мнозинвен бюджет. Правихме го четири ведения. Като изключим вакан- ство вкараха парламента в гругодини последователно, защото циите и неработните дни в зала- ба конфронтация и междуинимахме цялостна алтернативна та на парламента, това означава, ституционална война с презивизия за управление на държава- че на всеки двадесет дена сте дентската институция. Водени
та. Имаме я и сега.
променяли Закона за лечебни- от нетърпимост към критикиТези числа и факти ни дават те заведения! Абсурд в условия- те на президента Радев за упраоснование на края на 44-то На- та на здравна криза.
влението погазихте основен конродно събрание да кажем, че на31 пъти сте променили Ко- ституционен принцип - за разшата работа като опозиция и декса за социално осигурява- деление на властите.
алтернатива свършихме добре не. Това означава промяна на
Шесто - За четири годии с грижа за хората.
всеки 15 работни дни!
ни мнозинството смени 15
Но обликът на всяко НародПоследствията са хаотично, от 19 министри в Министерно събрание се дава от мнозин- противоречиво законодателство, ски съвет, заради корупционството. Мнозинството на ГЕРБ невъзможност за планиране и ни скандали и некомпетентно
и Обединени патриоти офици- прогнозируемост на икономика- управление. Тоест, на всеки 34
ално и плаващите мнозинства та и на бизнеса, на инвеститори- работни дни на Народното съ-
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Антология

ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР

Никола ФУРНАДЖИЕВ
Моя майко и моя кръщелнице,
полудяла и огнена пролет,
дето весело биеш в кепенците
и лудуваш над влажните клони!
Аз съм луд и аз яздя през нивите
и по сивите улици тичам,
и разправям на моите биволи
с колко нежна любов ги обичам.
А танцуват запалени къщите
от безспирния бяг на земята,
ний със всяко дръвче се прегръщаме
и лудуваме с лудия вятър.
Падат, стават и хора, и улици,
и дървета, и гробища черни
от безкрайните смели приумици
на вечерния ветър неверен.
Моя майко и моя кръщелнице полудяла и огнена пролет,
дето весело биеш в кепенците
и лудуваш над влажните клони.

брание сте сменяли по един
министър!
И седмо - За всичко това заплатите на депутатите се увеличаваха постоянно, а управляващите отхвърляха 3 пъти
нашето предложение те да бъдат намалени и замразени до
края на мандата.
Заради всичко това, заради
тази нестабилност и несигурност българските граждани дават една от най-ниските оценки на Народното събрание.
Това е изключително тревожно,
но и много задължаващо. България може да се управлява по
различен начин.
Уважаеми български граждани,
След 9 дни решаваме не
просто кой ще стане депутат.
След 9 дни се залага бъдещето
на България.
В тези кризисни времена на
страната ни са нужни визионери, държавници, честни хора,
професионалисти, които да ни
преведат през трудностите и
отсега с умни политики да заложат гаранции за бъдещото
развитие на България и просперитета ни като народ. Какво
трябва и можем да направим:
Можем да възстановим
държавността. Институциите да работят за хората, а не обратното. Личният ни живот да
не зависи от волята на един
човек, а от работеща държава,
която ни гарантира сигурност и
спокойствие, достъп до лечение
в която и част да се намираме в
България. Децата ни да учат от

учебници, от които да разбират какво е род и отечество, и
да излизат грамотни от училище. Да имаме производство и
работа, доходи и пенсии, които ни гарантират достоен живот. Българската земя да храни българския народ. В 21 век
да имаме чиста вода, въздух,
земя и гора. Предприемчивите хора да имат свобода да създават производства и работни
места. Българските национални богатства да не се пилеят и
раздават за жълти стотинки.
Да се прави политика на
светло и пред очите на всички,
от официалните институции,
а не от скрити кръгове.
Ще има справедливост
еднаква за всички. Който е
престъпил законите, независимо дали е богат, и мисли,
че може да си купи безнаказаност, или е политик, който мисли, че може да се скрие
зад имунитет. Всеки да носи
отговорност пред закона.
Българският национален
интерес няма да се продава за
една снимка.
Нашата цел, нашият ангажимент пред вас е повече държава, работеща с грижа за хората и за националния интерес. Никой няма да бъде оставен сам в кризата. И това не е
утопия, това е реализъм. Може
да стане и зависи от всеки от
нас. Нека вдигнем глави като
достойни хора и да направим
това възможно.
Кураж и на добър час на
българския народ!
брой 13, 30 март 2021 г.

