
В
ече няколко дни в душа-
та ми тътне глухият ро-
пот на обидата. Опитах 
се да я приглуша, да я 

подтисна, да проявя разбиране, 
да потърся обяснение, да наме-
ря извинение... Тя ръмжи. И на-
пира отвътре. „Колкочи буря, ад-
ска буря вдън душата ври“ – би 
казал навярно поетът и аз се до-
сещам защо е нямало как да не 
добави: „И моят ум осветкави-
чен гори./ И слепоочията ми се 
замерят със светкавици.“

Не, тези думи не са подре-
дени така само за да изобразя-
ват една привидна драма. Аз 
преживях тези особени за мен 
„дни на проверка“. Преподреж-
дах в ума си всичко, надежди и 
илюзии, епизоди и откъслечни 
фрази. И признавам: гледах бе-
лия лист и най-често побутвах 
по-далече от мен тетрадката. 
Не, не се страхувах, както може 
да си помислят мнозина. Стра-
дах. На мое място генерал Ле-
бед би казал – „За държавата 
е обидно“. Друг, че „Платон ми е 
приятел, но истината ми е по-
скъпа.“ Да, патерици са това. Из-
винения. Такива, в забоите на 
живота, с лопата да ги ринеш. 
И миньорска лампа дори за 
това няма да ти потрябва.

Истината обаче е, че не мо-
жех да надмогна себе си. Друг 
път съм извръщал глава от про-
четено и от дочуто. Сега чувство 

ме изгаряше, горчеше ми и имах 
усещането, че от искри чак зъ-
бите ми се пукат. Така е, Сергей! 
Ти каза отдавна „сбогом“ на 
вчерашния ден. И твърде от-
давна навярно си готов да по-
срещнеш истината очи в очи. 

Приятели в живота с теб 
не сме били. А след онази Ре-
золюция, която подкрепихте 
с Елена, няма може би вече да 
си подадем и ръка. Всъщност, 
пътищата ни отдавна не се пре-
сичат. Аз нямам път към Брюк-

сел, където ти пребиваваш и 
с моя глас, и с моето доверие, 
както и с гласовете и с довери-
ето на хиляди хора, които вяр-
ват не само на „Зора“ и на БСП. 
И които, надмогвайки съмнения 
и разочарования, на последните 
избори за Европарламент, пре-
ди две години, заради един ха-
тър, махнаха с ръка и за поре-
ден път наивно подкрепиха в 
твое лице човека, който като 
никой друг бе покорил недос-
тъпни върхове в политиче-
ския Олимп. Това са мои думи. 
И аз ги написах, когато бе необ-
ходимо и аз не бях сам, а с мен 
бяха и другарите ми, и всич-
ки ония, които с гласовете 
си те бяха направили минис-
тър-председател на България, 
само на 39 години! И ти се зае 
да караш този влак, без да имаш 
до момента и един ден трудов 
стаж! На такива в железниците 
им казвахме „окопан бандаж“, 
защото нямаха нито умения 
за спиране, нито усещане за 
скорост. 
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С
лед тридесет и две  го-
дини ходене по мъките 
дойде времето да се съ-
средоточим и  да си  от-

говорим на въпроса: "Защо, кога-
то една близка до нас, българите, 
активна част на човечеството 
търси и е на път да намери нов 
вектор в развитието на циви-
лизацията, ние, потомците на 
древен и доказал се през вековете 
народ, продължаваме да дегради-
раме, заровили главите си в дреб-
нотемие, интриги и котерийни 
битки, и приели  "политиците" 
нагло  да влачат нацията към дъното?" 

Всяко общество гради своето настояще и бъдеще на ос-
новата на господстващи мироглед, философия и идеология, 
призвани да генерират национална идея, която да мобилизи-
ра и окриля хората в движението им напред и нагоре! За съжа-
ление, ние, българите, не съумяхме през изминалите три десетиле-
тия,  самостоятелно  да сътворим  нищо смислено, а се заехме да 
вдъхваме живот на мъртвородени концепции и планове, има-
щи за цел да "промиват мозъци", да разрушат всичко по пътя си 
и да превръщат хората в роби на парите, властта и перверзни-
те удоволствия!    

Четвъртата технологична революция даде на честните из-
следователи  възможност обективно и бързо да намират отго-
вори на вълнуващите обществото и самите тях, въпроси. И всич-
ки добронамерени и здраво стъпили на земята активни граждани, 
търсят Истината в дългата история на човечеството и в духов-
ните послания на Завета!
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НеНАУЧеНИТе УРОЦИ ОТ ИсТОРИЯТА

СТИГА, СЕРГЕЙ!

Минчо МИНЧЕВ

На 13.09 Елена Йончева и Сергей Станишев, депутати на БСП 
в Европейския парламент, подкрепиха с подписите си резолю-
ция налагаща еднополовите бракове и заклеймяваща Русия.
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Миналата седмица, според 
публикация в турския всеки-
дневник вестник „Миллиет“ 
(17.09.2021), в столицата на 
Афганистан се е провела най-
невероятната демонстрация 
в подкрепа на Талибан. В нея 
участвали освен жени и забуле-
ни с бурки бойци и активисти 
на движението. А целта била 
талибанската власт да се пред-
стави пред света в демократич-
на опаковка, понеже Афганис-
тан преживява хуманитарна 
катастрофа и отчаяно се нуж-
дае от външна финансова и 
политическа подкрепа. Вла-
стите излъчват „умерени“ посла-
ния към съседни и по-далечни 
страни. И едновременно с това 
се мъчат да опровергаят обви-
ненията в насилие и дискри-
миниране на жените, предста-
вяйки снимки на класни стаи, в 
които жените се учат заедно с 
мъжете, но са отделени от тях 

със завеси. Нескопосаната им 
измама прилича твърде много 
на предизборната пропаганда 
на нашите политикани, които се 
обвиняват взаимно за причине-
ните с дружни усилия хаос, ко-
рупция и беззаконие. 

Председателят на запом-
нените с разюздания депутат-
ски език 45-то и 46-то Народно 
събрание Ива Митева призна, 
че в парламента били премина-
ти всякакви граница, но не по-
рица собствената си партия 
ИТН, която е символ на сло-
весна и практическа арогант-
ност и простащина. И, която 
се държи благоговейно към своя 
„аятолах“ Слави Трифонов, 
точно както герберите богот-
ворят Бойко Борисов, или де-
песарите Ахмед Доган. Разли-
ката между трите партии е само 
в отношението им към пре-
зидента Румен Радев: за ГЕРБ 
и ДПС той е диктатор и разе-
динител на нацията, а за ИТН 
- символ на държавник, кой-
то ще победи още на първия 
тур на президентските избо-
ри. Но към министрите от ста-
рия и новия служебни кабинети 
милост няма нито у Бойко Бо-
рисовите, нито у Ахмед Дога-
новите, нито у Слави Трифо-
новите ратници. Нещо повече, 
и ГЕРБ, и ДПС размахаха като 
знаме „разкритията“ на ИТН 
за двойното гражданство на 
Кирил Петков, което се оказа 
абсолютен кьорфишек. Както 
и „интелектуалната кражба“ 

на Асен Василев. Последното 
твърдение на Тошко Йорданов 
обаче се върна като бумеранг 
върху главата на неговия съпар-
тиец Петър Илиев, плагиат-
ствал 60 страници от труда на 
доцент Наталия Киселова. 

Крадецът вика: „Дръжте 
крадеца!“. 

Дотук доведе престараване-
то с морала от страна на ИТН. И 
на тях, и на ГЕРБ и на ДПС, ос-
тана само козът с новия поли-
тически проект на бившите 
служебни министри Асен Ва-
силев и Кирил Петков, в който 
съзират заплаха от отмъкване 

на електората им. Сякаш из-
бирателите са европейски суб-
сидии, превръщани в „къщи за 
гости“, или прескъпи и неза-
конни строежи на магистра-
ли? Има и други заплашени от 
тяхната инициатива, въпреки 
че, според последното проуч-
ване на „Алфа Рисърч“ и „Галъп 

Интернешънъл“, за нагласите 
на твърдо решилите да гла-
суват, потенциалът на проек-
та на бившите служебни ми-
нистри е 8-9% от гласовете. С 
или без новия проект, и ГЕРБ, и 
ИТН губят електорална подкре-
па. ГЕРБ, в сравнение с избори-
те на 11.07.2021 г., губи 2,4%, а 

ИТН – 7,2%.  БСП и ДБ увели-
чават своята съответно с 3,1% 
и 0,6 %. 

Преди още да се бяха гмур-
нали в политиката, двамата, 
вече бивши, министри във вто-
рото служебно правителство 
на президента Радев, от ръко-
водството на БСП се оплакаха, 

че техни емисари се опитвали 
да привлекат за новия полити-
чески проект редица партий-
ни структури на Столетницата. 
Кирил Петков обясни, че двама-
та с Асен Василев не са упълно-
мощавали никого да набира из-
биратели от тяхно име. 
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БъЛГАРИЯ И сВеТъТ сВеТъТ В ДеЙсТВИе

ТАЛИБАНИТЕ СЕ РАЖДАТ БЕЗ ЧАЛМИ!
От стр. 1

И когато на тази основа на-
правим своите изводи и заклю-
чения, нека всеки един от нас да 
сподели на страниците на вест-
ник "Нова зора", в интернет-
платформата "Поглед инфо" или 
в рубриката "Калейдоскоп" на сп. 
"Сигурност" онова, което той 
смята за най-съществено и оп-
ределящо в спечелването на 
битката с посредствеността, 
грандоманията, лъжепроро-
ците и псевдодемократите, за 
да я има България, и народа да 
получи полагащите  му се бла-
га от природата и труда си!

Откриваме тази дискусия 
в опит за търсене и отстоява-
не на Истината! Бъдете сниз-
ходителни в оценките си, защо-
то това, което искаме да напра-
вим със скромните си усилия, е 
наложително и необходимо да 
оставим на поколенията, за да 
не се "удавят" във водовърте-
жа на  невиждания планета-
рен катаклизъм, предизвикан 
от неолибералната мизантро-
пия, налагана от "откритите" 
и тайните общества, учредени 
и финансирани от световната 
"дълбока държава"!

История и държавност  

37-ят президент на САЩ 
Ричард Никъсън, е ръководи-
теля с най-голям принос в го-
дините на Студената война за 
утвърждаването на Съедине-
ните щати като велика сила и 
хегемон в капиталистическия 
свят. Неговият съветник по на-
ционалната сигурност Хенри 
Кисинджър си спомня, че успе-
хът на тайната му мисия в Пе-
кин през 1971 г. се  е дължал 
на избраната от президента 
Никсън  линия за отслабва-
не на СССР чрез приобщаване 
на Китай към Америка. Изуча-
вайки задълбочено история-
та на Китай и философията на  
Конфуций той стига до извода, 
че КПК, следвайки "мъдростта 
на традицията", а не принци-
пите на пролетарския интер-
национализъм и световния 
троцкизъм, няма да изнася 
"революции" по света, предста-
вляващи екзистенциална опас-
ност за САЩ и западния свят. В 
речта си на приема, устроен  в 
негова чест, Никсън заявява: "Аз 
съм дошъл заради интересите 
на САЩ.  Вие вярвате дълбоко в 
системата си, а ние също тол-
кова дълбоко вярваме в наша-
та система. Не нашите общи 
убеждения са ни събрали тук, а 
нашите общи интереси и наши-
те общи надежди!"

Блестящ пример за дър-
жавническо мислене!! Истин-
ският държавник, отстояващ 
като първи приоритет интере-
сите на народа и Отечеството,  
следва да черпи опит, знания 
и решителност в дейността си, 

преосмисляйки грешките на 
своите предшественици и ут-
върждавайки техния положи-
телен опит! В тази връзка вели-
кият учител Конфуций съветва: 
"Ученикът трябва да се придър-
жа към мъдростта на вековни-
те традиции, но и да проверява 
дали те  издържат на времето 
и дали не са повлияни от егоис-
тични интереси!"

История и конформизъм

Желанието за бързо приспо-
собяване към изискванията и 
волята на силния, е  ключ към 
загадката, защо българският 
народ, оставен сам да решава 
съдбата си, винаги изпада в 
тежко разстройство и изпитва  
панически страх от бъдещата  
неизвестност, а когато някой от 
"големите" решава, по една или 
друга причина, със собствени 
средства и етика, да помага, 
винаги се намират "фоби" да 
го обявят за завоевател и аг-
ресор, без да изчакат резулта-
та. В същото време, явно пора-
ди комплекса си за малоценност, 
нашенските елити предпочитат 
да управляват чрез конфор-
мизма, защото така е най-не-
ангажиращо и безопасно, а от 

друга  страна, възлага крайната 
отговорност  на метрополия-
та, бързо и качествено се удо-
влетворяват бляновете за бо-
гатство, и дерибейство, стига 
господарят да е доволен!

Какво ни нашепват исто-
рическите факти за отноше-
нието на българите към дър-
жавността и държавата като 
гаранти за просперитета и 
благополучието на нацията?

От  1340-те  години българ-
ска държава,   реална  държав-
ност като възможност и висш 
принцип за управление, защита 
и грижа за гражданите, е имало 
само 719 години, останалото е 
било робство и липса на собст-
вена държава. От кан Аспарух 
до Тодор Живков, ръководите-
ли на България са били общо 52-
ма самодържци, от които 8 са 
били  на власт  до една година, 6 
– до три години, 4 –  до пет го-

дини – твърде малък срок за да 
имат място в националната ис-
тория.. Най-дълго на престола са 
били: Кардам - 26 г. (777-803), св. 
Борис-Михаил-Покръстител - 
37 г. (852-889), Симеон Велики 
- 34 г. (893-927), св. цар Петър 
I - 42 г.(927-969),  Иван Асен II 
- 23 г. (1218-1241), Иван Алек-
сандър - 40 г.(1331-1371), Тодор 
Живков - 33 г.(1956-1989), които 
в исторически глобален план са 
оставили следа в пантеона на 
славата на българската  дър-
жавност. Но това са само 234 
години, а ако прибавим и дру-
гите светли имена на българ-
ски владетели като кан Кубрат, 
хан Аспарух, кан Тервел, кан  
Телериг, хан Крум, хан Омур-
таг и  крал Калоян, то цифрата  
нараства до 319 години, което е 
едва 24% от годините, през кои-
то българската нация е имала 
пълноценно държавно упра-
вление. През останалото исто-
рическо време българския на-
род е носил тегобите на непре-
къснати войни с Византия, 
заговори, интриги, убийства, 
предателства, борба за власт, 
шпионаж, безпринципни до-
говорки за лично обогатяване 
и оцеляване, което няма нищо 

общо с държавността, с еди-
нението, с вярата, с грижата 
за обикновените хора, плаща-
щи непосилни данъци, изпъл-
няващи безкрайна военна по-
винност и понасящи на гърба 
си набезите на византийци, 
хазари, араби, монголо-тата-
ри, османци и "цивилизовани" 
западняци. И безнравствено-
то ограбване на труда им от 
боляри, църква, капиталисти, 
чиновници, олигарси!. 

Юридическото признава-
не на българската държава като 
част от Европа е закрепено със 
сключения в Константинол Ми-
рен  договор на   кан Аспарух 
с византийския император 
Константин IV Погонат през 
681 г., по силата на който Ви-
зантия отстъпва на България 
областта Долна Мизия, на се-
вер от Стара планина до р. Ис-
кър, но без гр. Одесос и околно-

то крайбрежие. Оттук насетне, 
до превземането на цариград 
от кръстоносците, България  
като по-слаба и нова държа-
ва, е поставена в политическа 
зависимост от силния си съ-
сед, независимо от военните 
си успехи и умела дипломация 
– владетелят й  трябва да бъде 

одобряван  винаги от Визан-
тия, а нейната независимост 
като държава, трябва да бъде 
потвърждавана от хегемона 
при всеки възникнал казус. 

Не по различен е подхода 
и в духовната сфера. Констан-
тинополската Източнопра-
вославна  църква до обявява-
нето на Схизмата през 1054 г., 
води скрита битка с Римока-
толическата църква за влия-
ние сред "варварските" наро-
ди и племена. Владетелите на 
новите държави в т.ч. и на Бъл-
гария, започват игра с всяка от 
двете конкуриращи се църкви, 
за да намерят най-благоприят-
ни условия за себе си, правей-
ки невероятни компромиси с 
традиции, индентичност и ин-
тереси.  Св. цар Петър I, въпре-
ки 42-годишния си мирен пери-
од с Византия, признанието на 
царската му титла и автокефал-
ността на българската право-
славна църква, както  и сватба-
та му с дъщерята на византий-
ския император, до последно 
търси възможност за сключ-
ването на "уния" с Римокато-
лическата църква. Същото 
предприема по-късно  и цар 
Самуил, който не е признат от 
Византия, а от Римския папа, 
за цар на българите. През 1203 
г. Калоян сключва уния с папа 
Инокентий III и Българската 
православна църква признава 
върховенството на Римоката-
лическата църкава. България 
остава в лоното на католиче-
ската църква  до 1235 г., кога-
то Всеправославният събор  
в Лампаск отменя унията на 
крал Калоян  с папата.

Конкуренцията между двата 
центъра на гръко-римската ци-
вилизация  - Рим и Константи-
нопол  -  практически погребва 
окончателно претенциите за из-
ключителност на всеки един от 
тези вглъбени в себе си средно-
вековни колоса. Конформи-

змът на българските владете-
ли, стремежът конюнктурна, 
макар и за кратко,  да се въз-
ползват от слабостта на ня-
кой от  императорите, за да ре-
шат вътрешните си проблеми 
в борбата за власт, богатство 
и безнаказаност, води до това, 
че те не забелязват и не правят 

нищо, за да участват в  назря-
ващото  преразпределение на 
властовите центрове в Европа 
и мюсюлманския свят. Бълга-
рия, въпреки огромния си по-
тенциал на  млада и напориста 
държава, излязла териториал-
но на три морета,  не успява 
да види собственото си място 
в този нов свят от отделни за-
силващи се  държави-монархии 
и регионални  обединения. Св. 
цар Петър I и цар Иван Алек-
сандър, най-дълго управлява-
лите българската държава мъже, 
с активната си международна 
дейност, скрепявана и с динас-
тически бракове, успяват да по-
лучат мир и  авторитет в Из-
точна Европа, но, явно измам-
но, и  само петдесетина години 
след тяхното управление, Бъл-
гария пада под византийско и, 
съответно, под османско роб-
ства. Не предприемайки никак-
ви действия  за вътрешна кон-
солидация, за сплотяването 
на народа около общодържав-
на политика, насочена към то-
тална подготовка за отразя-
ване на големите опасности, 
идващи от  нашествието на  
татаро-монголите и османци-
те, тяхната неадекватност, до-
веждат до това, че и Първото, 
и  Второто български царства, 
безславно загиват, оставяйки 
на произвола на съдбата и  на 
волята на завоевателите, един 
цял народ, търсещ закрила и 
надежда единствено в право-
славната вяра, в  манастирите 
и православните  си събратя 
на север от България.

Историята на Третото бъл-
гарско царство е христомати-
ен пример на това как един 
древен народ, зомбиран към 
компромиси и отстъпки пред 
бруталните  чужди властелини 
и нашественици,  няма силата 
да намери себе си, да роди и 
създаде ръководители, които 
да виждат по-далече и "по- от-
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високо" развитието на светов-
ните процеси, да приемат като 
своя тяхната мъка и надежди, 
и да поемат своята персонална 
отговорност за извеждането 
на хората към по-добър живот 
и благополучие. Това че този 
народ е заслужил по-добра съд-
ба, е видно от саможертвата и 
героизма на обикновените бъл-
гари от Копривщица и Мала 
черква, от Батак и Перущи-
ца, от Панагюрище и Браци-
гово, в Дряновския манастир 
и Карлово. Урапатриотите от 
кръчмите в Браила и БРцК, 
които след време  ще поведат 
котерийни битки за настаня-
ване сред политически елит 
на  Третото царство,  обявя-
ват Априлското въстание, но  
по време на самото въстание се 
скриват неизвестно къде и ос-
тавят въстанието, например, 
в Първи революционен ок-
ръг,  на произвола на съдбата. 
След три месеца те ще се появят 
в Румъния и ще започват отно-
во да агитират за незабавна под-
готовка на следващо въстание 
в България. Заместник-ръково-

дителите на зоната  Георги Из-
мерлиев и Иван Панов са арес-
тувани и по-късно обесени. 

Но 200-те изгорени села и 
десетките хиляди зверски уби-
ти от турските башибозуци, 
възпламеняват съвестта на 
честните европейци и славян-
ските ни братя в Русия. Макга-
хан, Достоевски, Виктор Юго, 
впрягат таланта си и "заповяд-
ват на своята съвест да  дейст-
ва". Този невиждан граждански 
подем заставя властелините 
на света, задкулисните играчи 
и "творците" на историята да 
се включат в играта. Още по-
вече че Османска Турция вече 
е отживелица и срам за Евро-
па на революциите, на при-
зивите за братство, равенство 
и свобода, на Наполеоновите 
закони и "Капитала" на Карл 
Маркс. 

Руският император Алек-
сандър II поема риска да смути 
спокойствието на големите иг-
рачи в битката за преразпре-
деление на пазарите и зоните 
на влияние в Европа. Истори-
ческото време е дошло! Про-

ливите, Черноморието и  Бал-
каните, са чувствителна зона 
за руската империя в битката 
й с Великобритания, Австро-
Унгария и Германия. Войната 
е обявена! Русия, особено  след 
тежката загуба в Кримската вой-
на от 1856 г., тръгва да изпъл-
нява справедлива мисия, при-
ветствана от честното чове-
чество. И побеждава! Народът 
на България участва с ентуси-
азъм и доброволно редом с ру-
ските си братя в Освобождава-
нето на Отечеството! Тук вече 
няма конформизъм и тънки 
сметки! Залогът е съдбата  на 
цял европейски народ, изпъл-
нение заветите на дедите  и 
родовия дълг пред бъдещите 
поколения! 

След Сан Стефано, подпи-
саният мирния договор и беза-
пелационната победа на руска-
та армия, стигнала до предгра-
дията на цариград, с нова сила 
започват задкулисните  дого-
ворки, интригите, шантажа 
и "мръсната" игра! Русия от-
стъпва, България губи много 
от територията, завоювана от 

българските царе в предиш-
ните столетия! На Русия е даде-
но правото да изгради админи-
страцията на Третата българ-
ска държава и да посочи пър-
вия княз на Третото българско 
царство. Александър II избира 
Александър Батенберг, офи-
цер от руската армия, участник 
в Руско-турската война, син на 
Александър фон Хесен-Дарм-
щад, брат на съпругата на ру-
ския император. За младият 
аристократ да си монарх на ев-
ропейска държава е подарък на 
съдбата. 22-я годишният мо-
нарх пристига в София, коя-
то през 1879 г. е с население 
11 694 жители, с 2 училища, 10 
хана и 120 дюкяна, няма освет-
ление и канализация, а за кня-
жеска резиденция е определен 
бившия турския конак, където 
само преди шест години е по-
дписана смъртната присъда 
на Васил Левски. Князът не знае 
нищо за България, освен споме-
на от войната преди две години, 
но той с ентусиазъм се заема с 
новата работа. Признателен на 
чичо си, който само преди ня-

колко десетилетия е отменил 
феодалното крепостно права 
в Русия, той гледа към капита-
листическа Европа, където са 
парите, бизнеса, удоволствия-
та и търсеното признание. Той 
не е равнодушен към Австро-Ун-
гария  и Германия, а и либерал-
но-настроеният му чичо допус-
ка свободомислие. За княза е 
разбираемо – той е  потомствен 
немски аристократ, докато но-
воизлюпените  български го-
лемци са раздвоени  на кого да 
се кланят и козируват – на  Ру-
сия или на  Европа.  Военните 
и огромната част от интели-
генция и народа са за Русия, но 
политиците, търговците, пър-
вите български предприемачи 
са заинтересовани от нахлули-
те в страната  западни бизнес-
мени - средна ръка, желаещи 
да строят железници и пъти-
ща, да обработват тютюна, ко-
жите, да градоустройстват, да 
търгуват. И немските, френски и 
швейцарски  банки, готови да да-
ват кредите, но срещу държавни 
гаранции! 

На стр. 4

Петко ПЕТКОВ

Ричард Никъсън

Кан Аспарух

Хенри Кисинджър

Тодор Живков
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рателството при асоцииране-
то на народите на Британска-
та империя, Съединените щати 
и Съветска Русия".  По-рано, на 
1 декември 1943 г., по време на 
срещата на тримата големи в Те-
херан, Франклин Рузвелт в по-
следният тост по случай 60-го-
дишнината на Чърчил, обръ-
щайки се към Сталин заявява: 
"Тук, в Техеран, ние се убедихме, 
че различните идеали които из-
повядват нашите нации могат 
да съществуват съвместно и 
хармонично, заставяйки ни да 
работим за общото  благо!"

В същото време, резиден-
тът на Управлението на стра-
тегическите служби (Office of 
Strategic Services, OSS) на САЩ 
Алън Дълес, през есента на 1945 
г., ръководи операция „Разцеп-
ващ фактор“, целяща да пре-
дизвика съпротива и въста-
ния, без да се стига до нова 
война, в страните с народна 
демокрация от Европа. В при-
етата Доктрина, аргументира-
ща  изпълнението  на тази зада-
ча, Дълес пише:    

"Втората световна война е 
пред края си. Всичко ще се ута-
ложи и ние ще хвърлим всичко-
то злато, което имаме, цяла-
та си материална мощ, за да 
"промием мозъците" на руските 
хора. Създавайки хаос, ние неза-
бележимо ще подменим техни-
те ценности с фалшиви такива 
и ще ги заставим да повярват в 
тях. Ние ще създадем свои  еди-
номишленици, помощници и съ-
юзници в самата Русия. Епизод 
след епизод ние ще провокираме  
грандиозна трагедия с гибелта 
на този най-непокорен народ на 
земята, предизвиквайки оконча-
телното помръкване на негово-
то самосъзнание...

Литературата, театърът, 
киното – всички те ще пресъз-
дават  и прославят най-низки-
те човешки страсти. Ние вся-
чески ще подкрепяме и издига-
ме т. нар. "художници", които 
ще насаждат и набиват в съз-
нанието на населението култ 
към секса, насилието, садизма, 
предателството –  с една дума, 
безнравственост от всякакъв 
вид...

В управлението на държава-
та ще създадем хаос и неразбо-
рия. Незабележимо, но актив-
но и постоянно, ще поощряваме 
назначаването на тъпи и прос-
ти чиновници, на рушветчии 
и хора без морал.Честността 
и порядъчността ще бъдат ос-
мивани и никому ненужни, пре-
връщайки се в отживелица от 
миналото. Грубостта и на-
глостта, лъжата и измамата, 
пиянството и наркоманията, 
животинският страх и враж-
дата между народите, и най-ве-
че, враждата и омразата към 
руския народ – всичко това ние 

ловко и манипулативно ще кул-
тивираме сред обществото. 

И само някои, твърде малко 
на брой  хора, ще се досещат или 
ще разбират, какво се случва и 
за какво става дума. Но подобни 
хора ние ще докарваме  до безпо-
мощно състояние, ще ги  правим 

за смях, ще намерим начин да ги 
опозорим и  принизим в общест-
веното съзнание... 

По този начин ние ще деста-
билизираме поколение след по-
коление... Ще воюваме за съзна-
нието на хората от най-ранно 
детство и юношеството, като 
главното внимание ще бъде на-
сочено към младежта, която ще 
разлагаме, развращаваме и раз-
капваме. Ние ще направим от 
тях космополити."

Няма по-точна характерис-
тика за облика на  съвремнен-
на България от реализираната 
концепция на "дълбоката дър-
жава", залегнала в програмна-
та доктрина на бившия дирек-
тор на цРУ.  Невероятно е, че по 
едно и също историческо време, 
двама силни  ръководители на 
двете велики държави - САЩ 
и Великобритания, влизат в 
пълно противоречие с плано-
вете и реалните действие на 
подведомствените им  специ-
ални служби насочили цялата 
си мощ за дестабилизиране на 
третата страна-победителка 
във Втората световна война –  
Съветския съюз. 

Така изглежда "дълбоката 
държава" в действие – парите 
и тайната власт решават всич-
ко! И логично възниква въпро-
са: "Защо в хилядолетната чо-
вешка история здравите сили, 
каквито безспорно съществу-
ват, не  намират ефективно 
противодействия на световно-

то зло?"  Вечен въпрос, и ако 
искаме да има прогрес и раз-
витие в обществото, то трябва 
постоянно да търсим отгово-
ра, за да е ефективна  и неот-
слабваща битката ни  с чове-
коненавистната идеология и 
политика! Силният мачка сла-

бия, големият утвърждава сво-
ята "държавническа" хегемония 
за сметка на погазване сувере-
нитета и културната идентич-
ност на  народите-васали! И се 
оказва, че в името  своето  лично 
забогатяване и  външна про-
текция, местните  елити се от-
казват от държавническо ми-
слене и защита на национал-
ните български интереси, на-
лагайки  като основен принцип 
в своята външна и вътрешна по-
литика конформизма с унизи-
телното поддакване и козиру-
ване на силните на деня – ви-
зантийци, монголо-татари, 
османци, руснаци, австрий-
ци, днешните  обединени за-
падноевропейци и америка-
нци. И то в поза: все наведени, 
все угоднически усмихнати и 
скандиращи: "Винаги готови! 
На вашите услуги, господа!"

Държавническото мислене 
предполага съзнателен отказ 
от интерес, когато той влиза в 
противоречие с обществения! 
Спазването на този принцип 
касае и управляващи, и упра-
влявани.  Първосигналният ин-
стинкт за самосъхранение, ко-
гато е в  приемливи рамки оп-
равдава в някаква степен стре-
межа за власт и пари. Заедно с 
това,  човек следвайки емоциите 
си има нужда и от най-различ-
ни удоволствия, за които също 
са нужни пари, а за повече пари 
– и власт! Но когато този стре-
меж от естествен се деформира 

в самоцел и фетиш, то тогава 
говорим за неуправляем живо-
тински нагон, а неговите  носи-
тели за хора-животни!  

Държавническото мислене 
и поведение  не отхвърля за-
доволяване на различните по-
требности, но изисква от чове-

ка целенасочено и постоянно 
да се усъвършенства професи-
онално и интелектуално така, 
че да е в състояние максимал-
но да чувства и  проявява гри-
жа, състрадание и заинтере-
сованост за решаване пробле-

мите на другите хора, особено 
на тези в неравностойно и за-
труднено положение. 

Държавническото мисле-
не е задължително условие за 
хора, които самоопределят себе 
си като част  от елита на об-
ществото. Елит не може да има, 
а още повече да функциони-
ра, ако народа не го призна-
ва и уважава в широкия сми-
съл на думата. Елитът като са-
модостатъчна водеща и обосо-
бена класа вече не съществува, 
защото парите не превръщат 

притежателят им в признат от 
обществото член на  елита на 
държавата. Преуспяват онези 
държави, в които елитът и на-
родът са единни и всеки един 
от тях се чувства стопанин на 
своята страна, независимо от 
заеманото място в йерархията 
на обществото. Това е изпъл-
нимо само при положение, че 
политическите партии, пред-
ставители на различни соци-
ални групи и колективни ин-
тереси, внедряват в обществе-
ното съзнание и практика та-
кива обществени отношения, 
които съответстват на народоп-
сихологията и манталитета на 
гражданите, съчетани с най-
добрия световен опит в облас-
тта на теорията и практиката 
на държавното управление.             

Интересен и специфичен 
като всичко случващото се в 
Поднебесната, е патерналис-
тичната концепция на Конфу-
ций за държавата, в която вла-
детелят е "баща на семейство-
то" и държавата е "едно голямо 
сплотено семейство". Отноше-
нията в семейството-държава 
се градят на уважение, преда-
ност, доверие и отговорност 
на един към друг. Конфуций 
извежда пет вида отношения 
между хората, които изцяло 
обхващат всички обществени 
отношения: 

а/ между баща и син; б/ меж-
ду мъж и жена; в/ между братя; 
г/ между различни семейства; д/ 
между владетеля и поданиците 
(между началника и подчинени-
те). При всички тези отношения 
стопроцентна е подчиненост-
та на по-младия на по-въз-
растния и на по-ниско стоя-
щия към по-високо стоящия. 
По възрастния и по-високо сто-
ящия се грижат за по-младите 
и подчинените. При навършва-
не на определена възраст деца-
та и по-младите поемат изця-
ло грижата към родителите и 
по-възрастните. 

В демократичните държави, 
където източник на властта като  
отговорност за съблюдаване на 
държавността, е суверена (на-
рода), който избира свои съ-
граждани да ръководят дър-
жавата за определен период. 
Политическите партии, които са 
посредници между хората и бъ-
дещите чиновници-слуги на 
народа, за да спечелят доверие-
то на  хората, следва да изградят 
"образ на бъдещето", който да 
олицетворява целта на държав-
ното управление, за определен 
период. Наскоро, дни преди пар-
ламентарните избори в РФ, пре-
зидентът Путин заяви, че той си 
представя националната идея 
на Русия  във вид "на семейство 
от мъж и жена, които отглеж-
дат три или четири деца". 

На стр. 6
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Неочаквано нещата при-

добиват драматичен харак-
тер: Александър II е убит при 
атентат и на руския трона се 
възкачва Александър III, кон-
серватор, командващ Русчук-
ския отряд на руската армия 
по време на войната. Той не 
харесва първия си братов-
чед Александър Батемберг  и е 
критично настроен срещу но-
вия политически  български 
елит. Княз Батемберг избира 
да провежда независима от 
Русия политика,поглежда сме-
ло на Запад, суспендира  Кон-
ституцията и управлява чрез 
"режима на пълномощията". 
Русия е недоволна от орязване-
то на правата на руските военни 
съветници, българските военни 
и интелигенцията е на страна-
та на императора и през 1883  
г. действието на Търновската 
Конституция е възстановено. 
Немският аристократ проявя-
ва характер, отстоява българ-
ската независимост от  абсо-
лютно погрешната политика 
на руските военни в България, 
което лично го противопоста-
вя на руския император и той 
е принуден да абдикира. В ре-
зултат на този исторически и 
неочакван сблъсък, се появяват 
няколко 

последици с историческо 
значение: 

първата е, че България по-
стига обединяване на страна-
та чрез Съединението на Княже-
ството с Източна Румелия; 

втората е, че в отношени-

ята между България и импе-
раторска Русия настъпва теж-
ка криза, която ще продължи 
практически над 60 години, 
през които двете страни ще 
са дълго в състояние на война 
помежду си;

третата, че в българското 
общество конформизмът се 
утвърждава  окончателно, об-

хващащ все по-големи групи 
от населението, като "фили-
те" и "фобите" вече са разде-
лят на три фронта - проруски, 
проевроатлантически и про-
турски, като четвъртата група  
– патриотичната, оглавявана 
преимуществено от урапатри-
оти, губи все повече влияние 
за сметка на аполитичността и 
апатията в над половината от 
българските граждани. Това 
отсъствие на държавническо 
мислене и абсолютна разеди-

неност в българското обще-
ство, обезсилва всяка продук-
тивна мисъл и идея за прос-
перитет и развитие, и обрича 
България на деградация, бед-
ност, загуба на суверенитет и 
територии.

Държавност и "дълбоката 
държава" 

През 716 г. българският хан 
Тервел и византийският им-
ператор Теодосий III  сключ-
ват мирен договор, по силата 
на който "двете държави се за-
дължават да си предават еми-
грантите, които са обвинени 
в заговор срещу законния вра-
детел". Това е първата правна 
норма в историята на българ-
ската държава, където офици-
ално се признава за същест-
вуването на пета колона, коя-
то работи тайно, с цел нанася-
не  ущърб на друга суверенна 

държава. Този член от мирния 
договор легитимира дейността 
и на "дълбоката държава", но в 
случая може да говорим за раз-
узнаване, защото легитимната 
държавна власт е възложител 
за дестабилизацията на про-
тивника. Когато тази противо-
правна дейност се извършва от 
хора и структури, които фор-
мално не представляват дър-
жавата, то тогава говорим за 
частни, корпоративни, гру-
пови, мафиотски и пр. инте-
реси. Преминаването на грани-
цата между единия към другия 
вид дейност,  е въпрос на тех-
ника, защото е извън  контрола 
на обществото, поради което тя 
е не само противоправна, но и 
дескредитира  самата  държав-
ност.

Вероятно, за основател на  
българска "дълбока държава" 
би следвало да приемем хан 
Телериг, който така предразпо-
лага  византийския император 
Константин V Компроним, че 
той му изпраща списък с име-
ната на всички свои тайни аг-
енти  в столицата Плиска. Те-
лериг ги избива, установява 
продължителен мирен пери-
од с Византия,  а след време са-
мия той  търси политическо  
убежище в Константитнопол, 
където синът на  Константин,  
император Лъв IV Хазар, го 
приема с почести, кръщава го 
с християнското име Теофи-
лакт и го удостоява с титлата 
"патриций".

Такива отношения между 
хора от различна национал-

ност и морал, чиито държави са 
в постоянна вражда, може да 
има само тогава, когато някой 
или нещо, ги свързва завина-
ги. Това може да бъде и влас-
тта,  и парите, и удоволствия-
та! Формата на организация на 
подривната  дейност, е въпрос 
и на фантазия, и на традиции, 
но членовете на съответната 
структура са обвързани с теж-
ки и пожизнени зависимости. 
централизираната държава, 
особено самодържавието е во-
дило сурова битка с тези тай-
ни формирования. И това е 
естествено. Там, където инте-
лигенцията, изявени предста-
вители на силовите структу-
ри и съдебната власт са обе-
динени в едно, при това извън 
държавните си  ангажимен-
ти, е налице огромна опасност 
за съществуването на сама-
та държава. И ако "дълбоката 
държава" на някои от велики-
те сили се идентифицира с тези 
закрити структури, то  това 
вече е опасност и за планетата 
като цяло.      

На 22 септември 1944 г. Уй-
нстън Чърчил произнася реч 
в Палатата на общините, в ко-
ято заявява: "Русия сдържаше 
и унищожи по-голямата част 
от противостоящите ни сили 
в сравнение с всички, които се 
сражавахме с немците на За-
пад. Именно върху нея падна ос-
новната тежест в наземните 
сражения. Бъдещето на света, 
в това число, разбира, се и бъде-
щето на Европа зависи от сър-
дечността, доверието и разби-
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Обаче, фактът, че същия 
ден, 16 септември, от ГЕРБ 
оповестиха на нарочна прес-
конференция, че бившите ми-
нистри на Радев купуват цели 
партии, и че изборите на 14 но-
ември са с предизвестен край, 
показа чии интригантски ръ-
чички дърпат конците на 
тези „шменти-капели“. Не ще 
и съмнение, че зад въпросната 
политическа диверсия стои ръ-
ката на „лидера“ Бойко Бори-
сов, който се надява да раз-
цепи антигерберския фронт 
и да получи като утешителна 
награда отново първото мяс-
то на парламентарните избо-
ри. Въпреки, че и това няма да 
му даде възможност да се вър-
не на власт, ако не си купи ко-
алиционен партньор, за който 
думата коалиция не е мръсна 
дума. Колебаещите се, естест-
вено, ще бъдат заплашени с 
главния прокурор Иван Ге-
шев, който пази в ръкава ня-

кои непридвижени дела. Това 
че Гешев беше хванат по вре-
ме на заседание на парламен-
тарната комисия по право да 
си чати по телефона с Pi ar 
Sevi, сиреч с пиарката на Бойко 
Борисов Севделина Арнаудо-
ва, отново бе сметнато от ВСС 
за недостатъчно за неговото 
дисциплинарно уволнение. 
Няма такава държава, няма 
такава прокуратура, няма та-
къв парламент! Но има такъв 
щедър и наивен народ, който 
си избира такива управници, 
каквито заслужава. 

Няма съмнение, служебни-
ят премиер-министър Стефан 
Янев беше прав, когато след 
назначаването му отново за та-
къв предупреди, че ни чакат 
трудни месеци. Прав беше и 
президентът Радев, че срещу 
този кабинет ще бъдат орга-
низирани стачки, протести, 
саботажи и компромати, за 
които прокуратурата на Гешев 
ще се прави на сляпа и глуха. 

Т.нар. протестни партии си 
заслужиха народното презре-
ние. Защото в два парламен-
та, за почти пет месеца, те ус-
пяха да приемат само промени 
в Изборния кодекс, въвежда-
щи изцяло машинно гласуване, 
актуализираха Бюджет 2021 и 
Бюджета за възстановяване и 
устойчивост. И, малко преди да 
бъде разпуснато 46-то НС, про-
мениха Закона за НСО, с което 
бюрото за защита на свидете-
лите бе отнето от главния про-
курор и предадено на Минис-
терство на правосъдието. Да 
не забравим и това, че пенсио-
нерите ще получат по 120 лв. 
месечно до края на тази годи-
на, както и майките ще получа-
ват по 650 лв. месечно за вто-
рата година на майчинството. 
Берекет версин и на това ще ка-
жем, защото можеше и тези до-
брини да бъдат спестени. Тали-
баните в Афганистан не дават 
и толкова!

Сега огънят на ГЕРБ, ДПС, 

ВМРО, НФСБ и „Воля“ ще се съ-
средоточи върху новото слу-
жебно правителство на пре-
зидента Радев, което повтаря 
старото с три изключения: – 
министрите на финансите, ико-
номиката и транспорта се каз-
ват Валери Белчев, Даниела 
Везиева и Христо Алексиев. 
Политиката, която ще води 
това правителство обаче ще 
бъде същата. И, за съжаление 
на търговците на цигански и 
други гласове, ще ги преслед-
ва отново МВР на Бойко Раш-
ков. Прокуратурата, както и до-
сега, ще се самосезира по ме-
дийни публикации, така че да 
не пострадат джамбазите на 
ГЕРБ и ДПС. И, ако в 47-то НС 
царуват същите нахални и пре-
тенциозни бездария, жална й 
майка на България. Добре че 
желаният от Слави Трифонов 
и Тошко Йорданов мажорита-
рен и електронен вот не вле-
зе в Изборния кодекс. Фалът с 
електронното преброяване по-

каза цялата несъстоятелност 
на тази „революционна“ идея. 
То бива новаторство, бива де-
магогия, но цял бивол за мезе 
не бива! Тогава щяхме да се 
превърнем в страната, в коя-
то талибаните са напълнили 
всички власти без пушка дори 
да гръмне. А сега само сме най-
корумпираната държава в ЕС. 
Но за да признае ЕК, че се е про-
валила в плахите опити да нака-
ра управляващите в България 
гербери да зачитат върховен-
ството на закона, трябваше 
от САЩ да размахат тоягата 
със санкциите по закона „Маг-
нитски“. 

Припомням препоръката 
на Чудомировия дядо Лулчо, 
който казал по адрес на вехи-
те, поставени от земемерите „за 
изправление на селото“: „С та-
кива тънки клечки не можете 
вий управи нашето село. Дебе-
ли гьостерици, чепати габрици 
трябва да играят тука, че то-
гава!“.

ТАЛИБАНИТЕ СЕ РАЖДАТ БЕЗ ЧАЛМИ!

Александър II,  
император на Русия

Княз Александър Батенберг

Тримата големи - Уинстън Чърчил, Франклин Рузвелт и Йосиф Сталин. Техеран, 01.12.1943 г.

Алън Дълес, ръководител на 
операцията  

„Разцепващ фактор“
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СПАСИТЕЛЯT 
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Прекрасен, интегрален об-

раз, който заставя спечелили-
те изборите партии да напра-
вят така, че младите руснаци, 
без призиви да спасяват стра-
ната от  демографския срив, 
сами да искат да увеличават 
семействата си, поне с по едни 
член годишно. А това би озна-
чавало да имат и жилище, и 
достъпно качествено меди-
цинско обслужване, и обра-
зование, съобразно интере-
сите на подрастващите, и кул-
турен отдих, и спорт, и добри 
заплати за родителите, и до-
бри пенсии за възрастните и 
т.н. Ако търсим подобен образ 
за национална цел за Бълга-
рия през следващите четири 

години, то това би трябвало 
да бъде количеството бълга-
ри, завърнали се в Родината 
от принудителната икономи-
ческа имиграция. 

Неотдавна в интернет-прос-
транството бе публикувана гра-
фика от преброяването на 
българското население за пе-
риода  1900 г.-2011 г. През 1946 
г. населението на страната  е 
било 7 029 349, през 1985 г- – 
8 948 649 души, през 2011 – 7 
364 570 . Прогнозите след пре-
брояването тази година е, че 
населението ще бъде на нивото 
на 1934 г. – 6 077 939. С други 
думи, по време на управлени-
ето на Тодор Живков Бълга-
рия  е била  близо девет ми-
лиона, а след демократични-

те промени, през 2021 г. ще е 
с три милиона по-малко. Ето 
това е един интегрален пока-
зател за това, че партиите, ко-
ито искат да дойдат на власт, 
трябва да създадат такива 
условия на живот, че всич-
ки наши сънародници, кои-
то в момента участват в из-
дръжката на пенсионерите, 
в приятелската евроатланти-
ческа общност, да се върнат 
в Родината и да продължат 
да издържат своите родите-
ли и деца, но и да имат при-
нос в солидарната пенсионна 
система на България, защо-
то идва времето, когато за из-
плащането на пенсиите в РБ  
ще се налага да се  теглят скъпи 
външни заеми!!

Когато обвързваме дър-
жавността с просперитета на 
Отечеството е редно към отго-
ворните "слуги на народа" и, 
най-вече, към "главния отговор-
ник" за прилагането на прин-
ципа на държавността в упра-
влението  да прилагаме систе-
ма за оценка на свършеното 
от тях по  формулата: оцен-
ката на обществото, а това оз-
начава и самооценката на уп-
равленеца да  е дроб в числи-
теля, на която е резултатът, 
а в знаменателя: обещаното, 
претенцията, плановете и т.н. 
Например, един гастролиращ 
пишман-политик бе заявил, че 
ще оправи страната за 800 дни 
и бе избран за шеф на "слуги-
те на народа". След прилагането 

на формулата, неговия  резултат 
се оказа "нула", а оттам и оцен-
ката за неговата четириго-
дишна дейност също е "нула". 
Дори, може би, е отрицателна, 
ако се вземат под внимание за-
творените 4 малки блока на 
АЕц "Козлудуй", неговите най-
млади милионери-министри-
те от играта с външния дълг, 
от продажбата на енергийни-
те дружества, от приватиза-
ционните сделки по Шулево-
Прокопиевски метод и т.н. 

Все по-често в компании и 
на обществени места чувам при-
казката: "А бе то ние някак си 
ще се оправим, ама за държава-
та е обидно и май тя си отива!"  

Ще го допуснем ли, бълга-
ри?! 

ДЪРЖАВНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ

В центъра на София, на пл. 
„Бански“, на 16.09.2021 г., 
бе открит бюст-памет-
ник на американския 

президент Удроу Уилсън, нари-
чан още „Спасителя на България“, 
който е помогнал за запазване-
то на българския суверенитет 
след края на Първата световна 
война (1914-1918 г.).  Идеята е 
на Асоциацията на прокурори-
те и Камарата на следователите 
в България. Тя е била подкрепе-
на от общественици, интелекту-
алци, от КРИБ, кметът Йорданка 
Фандъкова, главният архитект 
на Здравко Здравков, доц. Тодор 
Чобанов. В Инициативния ко-
митет са и акад. Антон Дончев, 
акад. Георги Марков, проф. Ан-
дрей Пантев, проф. Валери Сте-
фанов, проф. Кирил Топалов.

На откриването присъстваха 
представители на българския 
политически и интелектуален 
елит, както и много представи-
тели на съдебната власт. Сред 
гостите бяха бившият президент 
Георги Първанов, проф. Стоян 
Денчев, Тодор Чобанов, Ясен 
Тодоров, главният прокурор 
Иван Гешев, представляващият 
ВСС Боян Магдалинчев, шефът 
на Върховния административен 

съд (ВАС) Георги Чолаков, ак-
тьорът Калин Сърменов, проф. 
Веселин Янчев, аташето по об-
разование в посолството на САЩ 
Брент ЛаРоса, индустриалецът 
Кирил Домусчиев, шефът на 
БТА Кирил Вълчев, ген. Кон-
стантин Попов, зам.-кметът на 
София Данчо Барбалов, чле-
нове на ВСС, магистрати и мно-
го граждани. Монументът е по 
проект на скулптора Георги 
Чапкънов и е поставен в гра-
динтката между централната 
баня и джамията „Баня баши“. 
Решението за издигане на бюст-
паметника е било взето от Сто-
личния общински съвет на 23 
април т.г.

След края на Първата све-
товна война 28-ят президент 
на САЩ (1913-1921 г.) Удроу 
Уилсън, се опитва да защи-
ти границите на победените 
държави и да постигне спра-
ведлив мир в света. На 8 яну-
ари 1918 г. той произнася про-

чутата си реч за „14-те точки” 
като предлага създаването на 
Обществото на народите - све-
товна миротворческа органи-
зация, която да се стреми да 
помага за запазване на тери-
ториалната цялост и полити-
ческата независимост на голе-
мите и малки нации.

На мирните преговори 
през 1919 г. Удроу Уилсън от-
стоява оставането на Беломор-
ска Тракия, Южна Добруджа и 
царибродско в границите на 
царство България. Той кате-
горично се противопоставя на 
това България да бъде жестоко 
наказана, заради участието й 
във войната, както иска Вели-
кобритания. Защитава пози-
цията, че Беломорска Тракия, 
Южна Добруджа и Западни-
те покрайнини трябва да ос-
танат в границите на българ-
ската държава. С решителната 
си намеса Уилсън предотвратява 
осъществяването на огромни-

те териториални претенции 
на Сърбия, Гърция и Румъ-
ния спрямо нашата страна, 
както и нейното ликвидира-
не като държава и разделяне-
то й на три района, подчинени 
на нейните съседи. Президен-
тът е категоричен, че по-скоро 
ще напусне конференцията и 
Париж, отколкото да се съгла-
си с подялбата на един народ 
със самостоятелна държава и 
вековно минало. Въстава сре-
щу отмъстителното отноше-
ние към победените народи и 
се аргументира, че то ще дове-
де до нова война в бъдеще. За-
това настоява да се зачита прог-
ласеният от него принцип за ет-
ническо самоопределение на 
териториите при следвоенното 
устройство.

Уилъсн осуетява плана за 
ликвидирането на българска-
та държава, но разумната му по-
литическа програма среща яр-
остния отпор на европейски-

те империалистически сили от 
Антантата, които са победите-
ли във войната, вследствие на 
което по-голямата част от 14-
те му точки не са приети. Въз-
мутен от налаганата късогле-
да и отмъстителна политика 
спрямо победените във война-
та държави, той напуска кон-
ференцията и се завръща в 
САЩ. За неговата упорита бор-
ба за справедлив и траен мир е 
удостоен през 1920 г. с Нобело-
ва награда.

Кат нов Христос оттатък океана
издигна ти евангелие ново,
отдъхна си земята, с кръв обляна,
пред твоето миротворяще слово.

И поздрави светът зората ясна
на любовта. И поздрави той века,
че край полага на враждата бясна
и, че човек ще вижда брат в човека.

И ний, за правда дето ляхме кърви,
казахме си: „Тоз глас висок не лъже.
Изгря денят на правдата!“ – и първи
сложихме си победното оръжье.

И правда чакахме – дойде насилье,
любов ожидахме – срещна ни злоба
безжалостна – каквато не таил е
и самий пъкъл в своята утроба!

Видяхме – късно! – че на слаб чест няма,
ръце без меч – ръце са за верига…
Разбрахме – късно! – че реч блага е измама,
че писан договор „парче е книга!“

О, Уилсоне благи! Чуйш ли? Де си?
Надви нощта на факел благороден.
И твоя глас в пустиня се разнесе,
и твоя зов за мир оста безплоден!

Звучеше в твоя зов речта Христова,
но той кат нея бе осмян… забравен –
не бил готов светът за таз обнова,
не бил узрял духът за подвиг славен.

Празнува пак неправда и коварство,
венец от лаври носи пак лъжата!
Ликува злото: божието царство
не иде – то е още в небесата!

И гледам пак море от мъки люти,
и плач, и стон из родните предели,
гнезда напуснати, тегла нечути
на братя, слънчице едвам видели!

А стид? А свян? А съвест человешка –
нима са те потребни на юмрука?
И тоз мир безподобен? Гавра тежка
над разпнатий страдалец тука!

Ужасна бе войната, без пример е
в исторьята; но на кръвта й петното
не е дотолкоз черно, както чер е
тоз срам, навека лепнат по челото.

16 октомври 1919 г.

УИЛСОНУ

Иван Вазов

От стр. 1
На теб обаче не ти се нало-

жи да спираш. Както казват във 
Врачанско, „веднъж да ми стъпи 
крак в зингия! – ела да ме стиг-
неш тогава!“ Така и стана: вре-
менен председател на ПЕС, 
после, през 2012 г. и редовен 
председател. Повдигайки за-
весата, в една от своите книги 
Калин Тодоров пише, че лич-
но „кукловодът на мистерии-
те“, самият шеф на могъщата 
италианска ложа „Пропаганда 
дуо“, верният, по собствените 
му думи, „сподвижник на Дуче“, 
Личо Джели, се бил заел със 
задачата „бивш български кому-
нист да поведе европейските со-
циалисти“! 

Може и да съм пропуснал, 
Сергей, но твое опровержение 
по въпроса и до днес не знам 
да има. А според мен, би тряб-
вало.

Не по-малко важно обаче, е 
друго. От публикацията става 
ясно, че в „операцията“ е наме-
сен и г-н Майкъл Ледин – „чове-
кът на Централното разузна-
вателно управление“, един от 
хората, а може би и най-глав-
ният, който бе измислил она-
зи скверна „българска следа“, и 
чрез Клеър Стърлинг и Дими 
Паница, причини разтерзава-
нето на Сергей Антонов, годи-
ни наред, както и подлото оч-
ерняне на България и името 
българин пред целия свят.

Хора като дон Личо Джели 
и  и г-н Майкъл Ледин, разби-
ра се, са на всякъде. Те са функ-
ция и инструмент на „големите 
пари“. „Те, както пише Калин 
Тодоров, знаят всичко за нас и 
са подчинили правителствата, 
тайните общества, секретни-
те служби и мафията. Те са в 
Италия, в САЩ, Русия, Китай. Те 
са навсякъде около нас и ни дър-
пат конците.“ Така че, какъвто 
и тон да задава ПЕС, в какви-
то и „ценности“ лично ти да се 
стремиш да ни убеждаваш, все 
още твърде много сме, които 
мислим с главите си!

Навремето прочетох твоята 
книга „Защото сме социалисти“. 
Това, дето го пишеше в нея, не 
се докосваше дори по допи-
рателната, до основия кон-
фликт в буржоазното обще-
ство – конфликта между труда 
и капитала. Като вода под сла-
ма в нея течеше една несръч-
на подмяна на славната исто-
рия на борбите на български-
те социалисти, със стерилните 
конструкции на ценностите, 
прогласени от Франкфуртска-
та философска школа. Няма-
ше и думичка дори за идей-
ния мотор на този сблъсък 
– класовата борба и експло-
атацията. Тюрлюгювеч няка-
къв, в който правата на т.нар. 
преследвани, са превърнати в 
главния демиург на историче-
ското развитие, заради стре-
межа им да подменят естест-
вото на човешката същност и 
божественото устройство на 

неговото общежитие, в което 
установените норми на морал 
се заменят с тяхното пълно от-
рицание. 

В книгата пак се говори, за 
революция, но макар и нена-
зовани пряко, обектите на ней-
ната атака са на първо мяс-
то идентичността на нацията 
и семейството като основна 
клетка на обществото. Такова е 
внушението на твоята книга. На 
нейната корица стояха образи-
те на мнозина достойни по-
следователи на Дядото. И ка-
квито и грехове да им препис-
ват техните отрицатели, на 
никои от тях и през ум не би 
им минало да водят борба сре-
щу нацията и семейството, до 
пълния им разгром. И съвсем 
удачно ти не си сложил помеж-
ду тях образа на Херберт Мар-
кузе. С две думи: книгата ти бе 
все още плах опит за подмяна 
на ориентирите и указатели-
те по пътя на „едноизмеримите 
хора“, на техните славни бор-
би, под ръководството на една 
партия, устояла на Лукановия 
цинизъм и Георги-Първано-
вата отчужденост от тях. Това 
обаче е много по-опасно за сто-
летницата, защото по същество 
е социално инженерство, ко-
ето обслужва големия експе-
римент на големите глобални 
пари. Това е твоят теоретичен 
принос, Сергей, – дребни съч-
ки в големия огън на клада-
та, който трябва да изпепели 
вековечния стремеж на един 
идеал за хуманност, в този все 
по-овълчващ се свят.

На пленарната сесия на Евро-
пейския парламент, бе гласува-
на Резолюция на първо място 
„за правата на ЛГБТИТ в ЕС“. Аз 
няма да разшифровам докрай 
абриаватурата, защото още в чл. 
4 става ясно каква е целта и за-

дачата, която ти, Сергей, съв-
местно с Елена, и присъедини-
лият се по „естествени“ при-
чини Радан Кънев, сте подкре-

пили заедно. Там е записано, 
че „ЕС трябва да възприеме общ 
подход за признаване на едно-
половите бракове и партньор-
ства, включително и признава-

нето на законния пол на транс-
сексуалните родители“. Чуднич-
ко, Сергей! На бала на Сатаната, 
ако си чел безсмъртната книга 
на Михаил Булгаков, „Майсто-
рът и Маргарита“, непремен-
но биха възкликнали: „Ние сме 
възхитени!“

В чл. 5 са записани и нови 
поводи за адмирации: „Държа-
вите-членки не могат да се по-
зовават на конституционната 
забрана на еднополови бракове 
или конституционна защита 
на „морала“ или “обществения 
ред.“

Чл. 8 третира: „Признаване-
то на акта за раждане, незави-
симо от пола на родителите, 
както и браковете, и регистри-
раните партньорства склю-

чени в други държави, да бъдат 
приемани и третирани еднакво 
във всяка държава-членка!“

Сергей, не знам дали си 
спомняш, че Никола Русев, 
талантлият български драма-
тург, е автор на една пиеса, в 
която действието се разви-
ва по време на антифашист-
ката борба, сиреч в младост-
та на твоя баща. „Я, колко ма-
кове!“, каквото е нейното име, 
всъщност повтаряше парола-
та на младите антифашисти, 
тръгнали на битка с монархо-
фашизма в България. Докато 
четях Резолюцията си мислех 
дали не е удачно да се обърна 
към теб с възклицанието: „Я, 
колко прозорци на Овертон, дру-
гарю Станишев!“

Сергей, вие двамата, с Еле-
на Йончева гласувахте за 
всичко това?! Радан Кънев не 
го броя. Както твърди мълва-
та, това отдавна е негов избор. 
Но вие гласувахте, защото ня-
кой ви е казал и вие сте повяр-
вали, че това ще се случи? Или 
защото сте убедени, че както 
пише Лев Давидович Брон-
щайн – Троцки: „Семейство-
то като буржоазна институ-
ция, е отживелица!“ А може би, 
защото сте прекрачили вече и 
двамата в царството на безна-

деждността и отчуждението? 
За какво ни агитирате днес? 
За да започнат уроци по секс и 
хомосексуализъм с децата ни, 
утре ли? Защо ПЕС и лично вие 
настоявате за т.нар. Истанбул-
ска конвенция, която проти-
вопоставя жената и мъжа – тя 
като подтисната, той – като 
подтискащ!  Или просто под-
дяквате на г-жа Дуня Миято-
вич, която е непримирима към 
„вековните стериотипи за ро-
лята на половете в общество-
то“ и твърди, че този „рецидив“ 
се разпростирал „и по отноше-
ние на Стратегията за детето 
и Закона за социалните услуги“.

Не се ли досещате, Сергей, 

и ти, Елена, че схемата е до-
толкова прозрачна, че зад нея 
се вижда раззиналата паст на 
пропастта, към която тикате 
хората? Разпад на семейство-
то, отчуждение до степен да 
няма мама, да няма татко, де-
тето да можело свободно да 
избира дали в полово отноше-
ние ще е „Тя“, „Той“ или дявол 
знае какво. И вие подкрепяте 
този нов „Акт на вярата“ на та-
кива като Дуня Миятович, въз-
седнали метлите! И открехва-
те безсъвестно портата за зон-
дер-командата на GREVIO, в 
чийто ръце се намирал, както 
ни уверяват, ключът за  пътя 
към един нов и прекрасен 
свят?! И вие сте подкрепили 
този поход към институцио-
нална поквара, който е истин-
ската същност на Резолюци-
ята, за която двамата с Елена, 
сте казали „Да“! Вие, острието 
и водачът на вътрешно-пар-
тийната опозиция, които по-
сле ще търсите при Нинова 
причините за загубените гла-
сове в подкрепа на БСП?! Тя, 
Елена, излъгала доверието на 
стотици хиляди социалисти, и 
ти, Сергей, радетелят за новия 
„културен европейски маркси-
зъм“! Но защо ми се струва, че 
зад едно такова „добродетелно 
дело“ не може да не стои сян-
ката, разбирай портфейла, на 
„благодетеля Сорос“, за когото 
социалните сираци, при живи 
родители, са само градивния 

материал на неговото Отворе-
но общество и Отворен свят!

Сергей, спомням си как всич-
ки в парламентарната група на 
„Коалиция за България“, бяхме 
радостни, когато твоята очаро-
вателна съпруга Моника, ти 
роди син. И още повече, кога-
то ти го кръсти Георги, на име-
то на твоя брат. Лично аз бях 
затрогнат, защото вярвах, вяр-
вам и сега, че да кръстиш сина 
си на името на своя собствен 
брат, означава знак за непо-
клатимост и вяра в семейна-
та традиция, означава също 
и приемственост в паметта на 
кръвта. 
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СТИГА, СЕРГЕЙ!

Личо Джели, всесилният „куклувод на мистериите“, шеф на 
могъщата италианска ложа „Пропаганда дуо“.

Сергей Станишев и благодетелят Джордж Сорос.
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Наближат ли 3 март, 24 
май, 6 и 9 септември, 
историците,  счи-
тащи се за мастити, 

започват да се надпреварват 
в политически изяви и да до-
казват какви злини или какви 
величави дела са извършени 
на тези дати. 

И тазгодишният Девети 
септември не бе пощаден от 
техните упражнения по рито-
рика и категоричност на съж-
денията. И от изкушенията им 
да демонстрират историческа 
ерудиция, но преди всичко 
политическа лоялност към ня-
коя политическа линия. Над 
всички този път се открои Пла-
мен Павлов. През последните 
години той твърде се старае да 
бъде нещо като нов Божидар 
Димитров. Затова е във всички 
медии, конференции, общест-
вени мероприятия, политиче-
ски акции. По очите му личи, 
че си вярва, че е „всичко“, че е 
вещ еднакво и в историята, и в 
политиката, и в литературата. 
Толкова си е повярвал, че ръси 
мнения и окончателни оцен-
ки. 

И ето го сега като съдия от 
последна инстанция за датата 
9.IX.1944 г. Явно е дошло време-
то и тази дата да бъде поставена 
на мястото й.  

Пламен Павлов е отявлен 
„десен“ публицист, политиче-
ски коментатор и водещ на Тв 
предаване. Като такъв той не 
крие нито убежденията си, нито 

позицията си, нито се съобразя-
ва с аудиторията, която го гледа, 
слуша или чете. Навярно защото 
е убеден, че е прав и казаното 
от него не подлежи на съмне-
ние и доуточняване.

А П. Павлов хвърля във въз-
духа какви ли не оценки, идеи, 
тези. Той подхожда към фа-
ктите в историята (особено към 
историята, която е след Средно-
вековието) чрез и с политиче-
ските си убеждения. Неудобно 
ми е да подсещам един профе-
сор, че преди да се опита да ни 
наложи своята теза, е необхо-
димо да приведе аргументи и 
да достигне до нея по естест-
вен начин. А не да тръгва от нея 
– още повече, че тя не е научна, а 
чисто политическа. 

За какво става дума?

На 8 срещу 9 септември 
1944 г. наистина бива извър-
шен държавен преврат, който 
сваля досегашното правител-
ство, премахва старата власт; 
регентите са арестувани за-
едно с министрите, висшите 
държавни служители на всич-
ки равнища в цялата страна. 
Павлов определя този преврат 
(или по-точно говори за „превра-
таджийският елемент в т.нар. 
революция на 9 септември“. Сле-
дете му терминологията!) като 
„комичен“. Защо ли? Защото 
„министърът на отбраната 
ген. Маринов сваля сам себе си, а 
на следващия ден вече е главно-
командващ на българските вой-
ски“. Трудно е да се разбере как-
во смешно има в този смешен, 
според Павлов, факт. Но аз ще 
му напомня, че не всички дър-
жавни преврати са трагични 

като, примерно, този на 9 юни 
1923 г., когато арестуваният 
министър-председател е бил 
убит и обезглавен. Но всич-
ки подобни (трагични или ко-
мични) преврати целят сваля-
не на досегашната власт и на-
значаване на нова. През 1923 г. 
това става под наблюдението и 
с активното участие на монар-
ха. През 1944 г. е в присъстви-
ето на съюзническите войски 

и под прякото ръководство 
на Отечествения фронт. Пав-
лов твърди, е това е „окупация“, 
но каква окупация може да е 
присъствието на ограничен 
контингент съветски войски 
заедно с представителите на 
съюзническите армии? Тези 
представители, впрочем, мно-
го строго следят да не би влас-
тта на Отечествения фронт да 
бъде прекалено лява. 

Но най-впечатляваща е ло-
гиката на Павлов за основани-
ята СССР да обяви война на 
България. Аз мислех че този 
проблем е проблем единствено 

за публицисти-аматьори, но се 
оказва, че дори и титулуван ис-
торик, специалист по средно-
вековна българска история, е 
неин носител и продължител: 
„СССР абсолютно тенденциоз-
но обяви война на България, ко-
ято нито е воювала с него, нито 
е изпращала бойци на Източния 
фронт“. Няма да издребнявам и 
да питам какво означава „тен-
денциозно обявяване на война“, 

защото го отдавам на стилова-
та немарливост на автора. Ще 
припомня обаче на Павлов, че 
България е смятана за съюз-
ник и участник във Втората 
световна война и от останали-
те държави, воювали на стра-
ната на СССР. Израз на тази 
официална позиция са и бом-
бардировките над България 
от пролетта на 1941 г. до есен-
та на 1944 г. Те не бяха дело на 
съветската авиация, но на съ-
юзническите войски, каквито 
навлизат в България и през сеп-
тември 1944 г. 

Ще продължа още малко ко-

ментара и по отношение на това 
кой и защо ни е хвърлил „в ус-
тата на Сталин – в лагера на 
„мира и социализма“. Това пре-
начертаване на следвоенна 
Европа, което извършиха по-
бедителите във войната, не е ни-
как случайно. То отчита реал-
ните политически настроения 
и нагласи в съответните дър-
жава, силата на местните кому-
нистически партии и най-вече 
принадлежността им към съ-
ответната „зона на влияние“ на 
всяка една от тези сили. Защо-
то съветската армия окупира и 
Австрия, ала не остана там и не 
я вкара „в лагера на „мира и со-
циализма“. 

А за революционно напре-
жение в обществото свидетел-
ства литературата ни от края 
на 30-те и първата половина 
на 40-те години. Това е обек-
тивно свидетелство, а не про-
паганда, не „тенденциозност“. 
И то не може да бъде пренебрег-
вано и отричано. 

Не мога да се удържа да не 
цитирам едно от най-фунда-
менталните заключения на 
Павлов, с което явно се е на-
дявал окончателно да заклей-
ми Девети септември: „Бълга-
рия няма Пражка пролет, за-
щото всички, които можеха 
да се съпротивляват, бяха вече 
унищожени непосредствено 
след 9 септември. Репресиите у 
нас са изключително жестоки. 
Въпреки това у нас горянско-
то съпротивително движение 
беше много по-многобройно и 
по-продължително от парти-
занското.“ 
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КОНТРАпУНКТ

ПАК ФАЛШИФИКАЦИИ 
И ЛЪЖИ ЗА ИСТОРИЯТА!

АКТУАЛеН ГЛАс

Литературният код 
на македонизма Лудвиг Вилхелм Ерхард -  създател на Социалното пазарно стопанство

От стр. 7
По време това съвпадна с 

мое пътуване до Атон и аз то-
гава донесох за малкия Георги 
икона на неговия небесен по-
кровител – Свети Георги. По-
късно ти ме увери, че си я по-
ставил над креватчето му, да го 
пази от змея и от всички въз-
можни злини. А сега искам да 
те попитам, как би се чувствал 
ти в ролята не на баща, на тат-
ко, а като „Родител 1“? И дали 
Моника се е съгласила да бъде 
„Родител 2“? 

Знам, че въпросът ми е драс-
тичен и прекрачва отвъд позво-
леното, но как по-деликатно да 
те посъветвам да не служиш 
на такива небогоугодни дела! 
Като споменах за „прозорци-
те на Овертон“, се присетих и 
за още много други неща. И те 
не всичките са непростими от 
моя гледна точка. Например, 
целувката ти с Лютви Местан 
на митинга на Орлов мост. Съ-
чувствах ти искрено тогава, за-
щото макар и предател, Юда 
също е човек. И ти по човеш-
ки се бе прегърнал с него. Да си 
призная, помислих си тогава, че 
и ти като Иван Шишман би дал 
сестра си дори, за негова жена. 
Само че власт и партия, а още 
по-малко държава, с такъв 
вид жертвоготовност не се па-
зят. Наказаха те – и Юда, и на-
родът! Първият, защото е не-
променима неговата същност; 
вторият, защото не прости, че 
ти не знаеш това.

И аз имам такъв повод. Вече 
години откакто тая в душата си 
споменът как ти застави БСП 
и Парламентарната група на 
„Коалиция за България“ да под-
крепят изменението на чл. 22 
от Конституцията. Ако да бях 
Фуше, щях да кажа, че това не 
е престъпление, а е нещо много 
по-лошо – грешка! Но чакахме и 
дочакахме денят, в който щяхме 
да се опитаме да променим това. 
Дочакахме, колкото да осъзна-
ем, че към България хватката 
е мъртва! На 22 октомври 2013 
г. бе организиран дебат, фор-
мално по инициатива на пар-
ламентарната група на АТА-
КА. Волен Сидеров със свои 
думи преразказа всичко про-
четено и извършено от „Зора“, 
без да уточнява, че лично той 
няма нищо общо с него. На-
края все пак обобщи и постави 
въпроса за удължаване на мо-
раториума до 1 януари 2020 г. 
След 5-часови дебати, прекъсва-
ния, редакции и пр. със 171 гла-
са „за“, 38 „против“ и 12 „въздър-
жали се“, бе прието решение на 
Народното събрание за удъл-
жаване на мораториума за 
продажба на българска земя 
на чужденци. 

Имам подробни записки за 
всичко, което последва, но не 
възнамерявам да цитирам нито 
невъздържаните изявления на 
г-жа Шантал Хюз, говорител-
ка на тогавашния комисар по 
вътрешна политика на ЕС, нито 

коментарите на DW, от които да 
си призная, най-много ме за-
боля. Гласът, който твърдеше, 
че е „глас на Германия“, обяви, 

че „България се бори за една до-
потопна кауза!“. Сякаш бор-
бата на един народ за собстве-
на земя не е още от времена-
та преди потопа, след него и 
до наши дни! Помня и мнени-
ето на министър-председателя 
Орешарски, което варираше в 
амплитудите от „Да“, „Да“ до – 
„Не“. От витиеватото изказване 
на Лютви Местан стана ясно 
на всички, че промяната на 
чл. 22 от Конституцията на Ре-
публика България, още през 
2005 г., е било непреодолимо 
условие за членството на Бъл-
гария в ЕС. А ти, Сергей, след 
налагането на Меморандума за 
военните съоръжения за съв-
местно използване със САЩ, 
в компанията на Соломон Паси 
и Дядо цар, ведно с други без-
родници и мъртви души, тога-
ва подкара народа ни без да го 
попиташ, нито за НАТО, нито 
за Европейската кошара, на-
ричана ЕС. В този смисъл искам 
да ти припомня твоите думи и 
онзи двадесетинаминутен ми-
зансцен, когато по твое нареж-
дане бе събрана парламентар-
ната група в Зала „Изток“. Ти 
отсъстваше в деня на дебата за 
мораториума, и според твоите 

думи, „обстоятелствата нало-
жили спешно да хванеш самоле-
та обратно за София“. Режису-
рата на този мизансцен бе впе-
чатляваща. Ти се разхождаше с 
незапалена цигара покрай дъл-
гата маса, на която бяха насяда-
ли депутатите, поспираше се, и 
току се задържаше край някои 
от тях. Виждах как раменете 
на мнозина поувисваха бър-
зо, може би поради чувството 
за „осъзната вина“, която те 
бяха готови вече да призна-
ят. Аз стоях на такова място, че 
очите ни с теб често се засреща-
ха. Много пъти бях говорил по 
въпроса за продажбата на земя 
на чужденци, на заседанията, на 
които се уточняваше седмична-
та парламентарна програма. Бях 
настоявал инициативата за едно 
възможно удължаване на мора-

ториума да бъде на „Коалиция 
за България“. И ти знаеше това. 
Още повече, че от името на ПП 
„Нова Зора“, предложих и за-
кон в този смисъл, поради ко-
ето някак много спешно беше 
променен и правилника – ста-
на невъзможно да бъде вне-
сен в деловодството на Народ-
ното събрание закон, ако не е 

одобрен предварително от ръ-
ководството на съответната 
Парламентарна група!

Спирам дотук, за да ти кажа, 
че съм записал точно думите ти. 
След канонадата от упреци, ти 
каза главното: „И как сега ще 
ви спасявам в Брюксел? А бе, как-
во сте направили вие, бе... глупа-
ци!“ Последната дума аз не съм 
я чул, защото тя беше изрече-
на почти в края на залата. Чуха 
я обаче други. И аз знам имена-
та им, но не ги пиша, защото не 
съм получил тяхното разреше-
ние да го направя. Тогава ти ни 
се накара, направи още няколко 
тигела от единия до другия край 
на залата и времето изтече. По-
чна пленарното заседание. Ти не 
влезе в залата, в която не вле-
зе и Лютви Местан. Договаря-
хте се изглежда какво да се на-

прави? ДПС беше категорично 
против мораториума. Запом-
них обаче, че когато Местан се 
появи, обърна се към залата 
и изгледа депутатите с онази 
победоносна невъзмутимост 
с която Караибрахим тъпче 
трапезата на сватбата на Ма-
нол във „Време разделно“.

ДПС внесе в Конституцион-
ния съд запитване за отмяна 
на решенията на Народното 
събрание. Забавиха се, защото 
имаха само 36 депутати, а тряб-
ваше да намерят още 11 до не-
обходимите 47. Намериха ги. 
Оказа се, че бройката е стиг-
нала дори 55.  Списъкът с име-
ната на тези бдителни другари 
не беше публикуван. Не бяха 
публикувани и пълните моти-
ви на КС за отмяна на решение-
то за мораториума. Позоваване-
то, казват е било, на променения 
член 22 от  Конституцията! 

Да ти припомня, Сергей, че 
за същия член, писмо с дата 18 
ноември 2004 г. бе изпратила 
до председателя на Комисия-
та по присъединяването към 
ЕС Камелия Касабова, Амери-
канската търговска камара в 
София. Това писмо бе подписа-
но от г-н Кенет Лефковиц като 
неин председател. Копие от него 
бе изпратено и до г-да послани-

ците на САЩ, Турция и държа-
вата Израел! И обидното е, че до 
днес то си остава един ненадми-
нат образец за наглост, защото 
съдържаше и текст как точно 
да бъде променен чл. 22. И той 
бе променен точно по предло-
жения модел. Това писмо, един-
ствени в българския печат пуб-
ликувахме ние, в „Нова Зора“. 
Намерих записките си, както и 
входящия номер от Канцела-
рията на Народното събрание 
– 409-00-139/19.11.2004 г. За-
писал съм и точния час на не-
говото завеждане в Деловод-
ството – 16.23 ч. Както се виж-
да документирал съм за себе си 
твърде важни неща, които оба-
че не могат да обърнат хода на 
историята. Сега отново насто-
яват Конституцията да бъде 
променена, но до какво ще до-
веде това, още отсега е ясно. 
Ако обаче си забравил как бе 
променен чл. 22, да ти при-
помня.

Беше 18 февруари 2005 г. 
Едничък само Любен Корнезов 
каза „Да“ и добави: „С отвра-
щение!“ Против бяха четирима 
други народни представители. 
Нека да припомня отново име-
ната им: Проф. Андрей Пан-
тев, проф. Огнян Сапарев, ген. 
Любен Петров и комуниста 
Александър Паунов. Подкре-
пи ги неочаквано, иначе предви-
димата в много отношения, Сте-
ла Банкова. Други 226 мъртви 
души обаче, потъпкаха гро-
бовете на мъчениците на Оте-
чеството. На всички ония, ко-
ито под звуците на „Деца на 
родний край, пазете си земите“, 
бяха летели във вихрени ата-
ки в защита на земята бащи-
на. И както пее народът „бащи-
на, още дядова!“ Много от тези 
226 мъртви души знаеха и раз-
бираха какво правят и оценя-
ваха какъв грях извършват 
пред идните български поко-
ления, но го направиха от ма-
лодушие, от криво разбирано 
съпричастие към „устрема на 
България към сияйните хоризон-
ти на т.нар. евроинтеграция“. 
Тогава ти, Сергей, успя да пре-
чупиш волята дори на стария 
боец Любен Корнезов, светла 
му памет, който седмици на-
ред агитираше против изме-
нението на Конституцията. Ти 
дори нарече самото гласуване на 
поправките „историческо“ и го 
определи като „решаваща крач-
ка към Европейския съюз“. Каме-
лия Касабова, зам.-председа-
тел на 39-о Народно събрание 
и председател на Комисията 
за промени на Конституцията, 
заяви тогава, че „България вече 
не е същата“. И позна. Тя беше 
права, защото България беше 
вече предадена! 

На теб ти предстоеше да 
бъдеш неин министър-пред-
седател, после председател на 
ПЕС и зам.-председател на со-
циалистическия интернацио-
нал. На БСП - да изгуби анблок 
подкрепата на стотици хиля-
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ди българи, които са вярвали 
в нейните ценности, и в край-
на сметка, в 10 последовател-
ни избора, да върви под твое 
ръководство, все нагоре по 
„стълбата на Байдън“. По това 
време е и твоят „принос“, ве-
дно с приноса на Татяна Дон-
чева и Румен Петков, за при-
емането на онзи закон, чиято 
абривиатура, малцина могат 
да прочетат, но който всъщ-
ност бе формално предател-
ство към живота, честа и дос-
тойнството на стотици хиляди 
патриоти, достойни офицери 
– мъже и жени, предадени за 
обществено разтерзание и за-
вързани с този закон за чер-
ния стълб на позора, като „до-
носници“, задето са служили 
честно в специалните служби 
на българската държава. 

Биг Брадър искаше това и не 
се интересуваше от дезинтегра-
ционните процеси в общество-
то и в частност – в партията, на 

която ти беше председател. Как-
ва беше цената ли? Не ме пи-
тай! Като в абсурден театър ти 
тръгна „Нагоре по стълбата, ко-
ято води надолу“ и стигна този 
подземен етаж на падението, 
когато трябва да агитираш за 
неща, в които сам не вярваш. 
Утехата е, ако все пак може да 
има такава, че не обитаваш това 
подземие сам. С теб, в негово-
то ново издание, е и Елена. Тя 
много по-късно пое по стълба-
та, но с хъс и вероломство, ко-
ито трудно могат да бъдат пов-
торени, днес стои достойно из-
правена до теб.

Отклоних се, но да ти при-
помня на какво остана да се на-
дяваме след промяната на чл. 
22. Такива като мен и хиляди 
други, тръпнехме дали случаят 

няма да ни предостави възмож-
ност да бъде поне удължен сро-
ка, договорен навремето от г-жа 
Миглена Кунева. Опитахме, за 
да се убедим, че между зъбите 
на тези студенокръвни чудови-
ща милост няма. И не може да 
има. И в сегашния случай с Резо-
люцията, която бе поводът за мо-
ята болка и обида, ситуацията си 
е пак същата, само че въпросът 
вече не е за земята, а за душата 
на българина! След това, както 
ти е известно, няма да има по-
вече какво да се губи. Но няма 
да има и българи. 

Знам че ползата от всичко, 
което ти припомних, ще е кол-
кото от дрямката на Калмука 
в Антимовския хан. И защото 
нямам съмнение относно твое-
то решаващо участие в осигу-

ряването на онези необходими 
на ДПС депутати за сезирането 
на Конституционния съд, пък и 
вече у никого не буди съмнение, 
кому и за какво служиш, с под-
крепата си на Резолюцията от 
13 септември, ще ти припомня 
за още един твой безпринципен 
принос, след който проф. Ах-
мет Давудоглу, уверено заяви, 
че България загуби. „България, 
каза той, е като едно трикрако 
столче. Две от опорите на кое-
то вече ги няма – Русия и САЩ. 
Остана ви само Турция!“ Каза го 
по време, когато ти бе засилил 
Кристиян Вигенин, в Киев, да 
се срещне с пучиста Турчинов 
и да лигитимира преврата. То-
гава пак предстояха Европейски 
избори, а на теб ти предстоеше да 
затвърдиш мястото си на поко-

рител на недостъпни за други, 
командни височини. Успя и це-
ната е известна: българите ос-
танахме сираци на вечността! 
След втората част на Резолюция-
та, която няма как да публикувам 
сега, този път може би завинаги.

Бих ти казал, satis, Сергей! – 
но преди мен, Георги Йорданов, 
съратникът на твоя баща, блес-
тящо е защитил с това заглавие 
необходимостта да бъде сло-
жен край на безчестието и на 
играта единствено в своя пол-
за. Той написа непостижимо-
то за мен по дълбочина и на-
временност откровение и го 
озаглави „satis, Андрей“! Ако не 
ти е известен този блестящ и 
мъдър текст, все още не е съвсем 
късно да го прочетеш и да си из-
вадиш поуката. 

Бог да го прости Андрей, 
голям предател беше! 

Не епигонствам, но няма как 
да не ти кажа.

Стига,  Сергей!

Херберт Маркузе

Проф. Пламен Павлов: „България няма Пражка пролет, за-
щото всички, които можеха да се съпротивляват, бяха вече 
унищожени непосредствено след 9 септември...“

Власт и партия, а още по-малко държава, с целувки, дори на 
Орлов мост, не се пазят. Наказаха те – и Юда, и народът! Първи-
ят, защото е непроменима неговата същност; вторият, защото 
не прости, че ти не знаеш това.

Панко АНЧЕВ

СТИГА, СЕРГЕЙ!

https://bg.wikipedia.org/wiki/1941
https://bg.wikipedia.org/wiki/1944
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От стр. 12
Две години, по стечение на 

обстоятелствата, бях препода-
вател в училището към старо-
загорския затвор. Хрумна ми 
да поканя Христо Танев да из-
несе своята беседа пред учени-
ците ми - рецидивисти. Хрис-
то не се поколеба, но аз доста се 
притеснявах, дали ще ги заин-
тересува тематиката. Изненадах 
се, слушаха го занемели, дока-
то той им откриваше тайните 
на художеството, на първите 
български букви, на символи-
те в герба и знамето на Стара 
Загора… След това се шегувах, 
че на моите уроци затворни-
ците-ученици не бяха задавали 
толкова много въпроси, с кои-
то засипаха Христо. 

Десетилетия „светая светих“, 
творческата лаборатория на „бра-
товчеда“, беше един склад на 
кино „Димитър Благоев“, а в съ-
седното помещение, бе стаята на 
кварталния милиционер. Меж-
ду впрочем Христо се разбираше 
чудесно с човека, а казваше, че за 
сигурността на картините му и 
на самия него, не може да се на-
мери по-добро място. Обажда-
ше ми се често и ме канеше в съ-
седното квартално кафене да об-
съдим някаква идея, да прочета 
и редактирам някое ново негово 
послание, да видя новата му кар-
тина. Христо пишеше постоян-
но някакви послания – до пре-
зидента, до Европейския съюз, 
до папата. Не, това не беше ня-
каква мания, напротив, моят при-
ятел засягаше глобални пробле-
ми и хранеше дълбоко вярата, 
че може да помогне за разреша-
ването им. Беше страстен русо-
фил, обичаше Русия и влизаше 

в люти спорове с хората, които 
се опитваха да уязвят великата 
страна.

Един ден, със загадъчно из-
ражение на лицето, ме поведе 
към ателието си. „Виж какво съм 
нарисувал…“ Погледнах и из-
ненадано видях собствения си 
образ върху едно от платната. 
Там стоях облечен в белия си 
пуловер, а от ръцете ми изли-
таха листове с мои стихотво-
рения и се губеха в небесното 
пространство. Върнах жеста на 
моя сърдечен приятел, когато 
му посветих стихотворение в 
моя поредна  стихосбирка. Друг 
път ме повика рано сутринта, за 
да съм му помогнел. Оказа се, че 
е нарисувал по поръчка на но-
вооткритата болница нейния 
патрон, светеца Иван Рилски. 
С доста големи усилия изнесо-
хме и натоварихме на камион 
картината, с размери два на три 
метра.

Родната си къща в Стара 
Загора Христо Танев превър-
на в галерия „Алба Авитохол“. 
Тук, години наред, той открива-
ше изложби на млади и на из-
вестни творци, организира-
ше водосвети на християнски 
празници, всяка събота в дво-
ра се събираха негови почита-
тели, приятели, сподвижници 
на беседи, рецитали, премие-
ри на книги. Христо помагаше 
и на поети от различни въз-
расти да намерят спонсори за 

издаването на книгите им.
   Не бих казал, че всички го 

подкрепяха. Някои го гледаха 
въпросително: какво печели от 
всичкото, което върши? Други 
с не скрита ирония посреща-
ха смелите му идеи, посланията 
му до институции и лидери. Но 
това не сломяваше силата, с 
която Христо Танев воюваше 
с „бетонените глави“, както сам 
определяше противниците си.

За съжаление наистина оце-
няваме личностите, когато ги за-
губим. Христо Танев се тръгна 
от този свят преди две години. 

И изведнъж се усети липсата 
му в духовния живот на Стара 
Загора. Нашият град, а и стра-
ната ни, загубиха един съвреме-
нен Дон Кихот, човек, който во-
юваше вместо с щит и копие – 
с четка и перо. И не с вятърни 
мелници, а с кулите на бюро-
крацията и еснафщината. 

По идея на негови приятели 
и съмишленици, в родната му 
къща бе учредено ново читали-
ще, което носи името на Хрис-
то Танев. Така Христо продъл-
жава да живее и днес с нас, и 
ще живее и в следващите го-
дини в сърцата на старозагор-
ци.

ЕДИН ДОН КИХОТ 
С ЧЕТКА И ПЕРО

От стр. 9
Колко и какви книги тряб-

ва да си чел, каква история 
трябва да си изучавал, какви 
материали си проучвал и как, 
в края на краищата, си ми-
слил, за да ти дойде в главата 
такава нелепост. Трябва да си 
дотолкова уверен в своята не-
погрешимост и да си повярваш, 
че или никой няма да прочете 
каквото пишеш, или ще отми-
не подобни недомислия. Ако 
беше казал, че бялото е черно, 
щеше да бъде поне сто пъти по-
прав и нямаше да изглежда та-
къв, какъвто сега изглежда.  

И най-накрая стигаме до по-
антата в пропагандно-полити-
ческото историческо съчинение 
на Павлов: фундаменталната 
му теза, че „на практика голя-
мата национална катастрофа 
през ХХ век е 9 септември и ста-
налото след него. Предишните 
катастрофи от войните бяха 
преодолени малко или много от 
българското общество“. Това 
според него е катастрофа, не 
защото сме изгубили терито-
рии и наши сънародници са 
попадали под властта на чуж-
ди държави и са страдали, и са 
били унищожавани, а защото 
сме станали зависими от СССР. 
Ученият би трябвало да фор-
мулира понятието „национал-

на катастрофа“, за да не изпа-
да в обяснения като на ученик, 
който не си е научил урока или 
е извършил някаква беля. Не е 
много прилично за един учен 
да омаловажава двете нацио-
нални катастрофи единствено 
с аргумента, че са били „мал-
ко или много преодолени от бъл-
гарското общество“. Защото 
въпросните две национални 
катастрофи и днес дори не са 
преодолени. Затова и говорим 
толкова за Македония, т.нар. 
Западни покрайнини, Ньой-
ски договор и ред други тра-
гични събития и факти от на-
шата история, които тя помни и 
няма как да забрави. 

Павлов много страда заради 
съветското влияние след 1944 
г., но забравя за германското, 
което бе толкова силно и без-
апелационно, че ни вкара в 
две световни войни на страна-
та на победените и ни донесе 
толкова нещастия. 

Няма да сравнявам какво 

са дали и отнели тези влия-
ния. Те могат и трябва да бъдат 
анализирани и оценявани обек-
тивно и с аргументи, а не да се 
използват като политически 
инсинуации. Защото винаги 
има обективни условия и при-
чини, които налагат България 
да се постави в услуга на една 
или друга велика държава. И 
тези условия и причини под-
лежат на историческа оценка, 
а не на оценката на политиче-
ския пропагандист.

Пишещите срещу 9 септем-
ври се пазят като дявола от та-
мян да приемат тази дата като 
началото на революция. Гле-
даш ги - сериозни хора, пишат 
с апломб, мащабно; подреждат 
историята, както на тях им е уг-
одно, а смятат, че като го наре-
кат преврат и откажат да при-
знаят, че е начало на револю-
ция, слагат желания ред в пуста-
та история. 

Тя обаче не се подрежда по 
нечия воля, а е обективна и съ-

държа това, което съдържа. За-
това колкото и Девети септем-
ври да дразни хора като Пав-
лов, той пак е натоварен с из-
ключително важно значение. 
Защото наистина е начало на 
революция. Тази революция 
сменя социално-политическа-
та система и утвърждава нов 
обществен ред. Въвеждат се 
нови икономически отноше-
ния, средствата за производ-
ство се изземват от буржоази-
ята. Самата тя бива ликвиди-
рана като класа и престава да 
съществува. Нови са и принци-
пите на производство и разпре-
деление на благата. А след 1946 г. 
се учредява и друг тип държава, 
която Маркс и Енгелс определят 
като „диктатура на пролетари-
ата“.

Започва нова епоха. 
Това е история. При това по-

литическа история, а не упражне-
ния по риторика. Да припомня-
ме ли как буржоазията извър-
ши своята революция и как се 

отнесе с враговете и противни-
ците, но и със свалената от нея 
аристокрация? По същия начин 
и със същите средства пролета-
риатът в България се отнесе 
към враговете на революцията 
и привържениците на фаши-
зма и хитлеризма.

И понеже говорим за ис-
тория, не бива да забравяме, 
че събития и явления трябва 
да се анализират като част от 
нея, а не да се вкарват в такива 
контексти, които ще позволят 
на публициста да ги осъжда, 
отрича, заклеймява. И то само 
защото не ги харесва или защо-
то в неговия род някой е бил за-
сегнат от тях.

Разбирам, мразиш кому-
низма и комунистите, но защо 
тъпчеш историята и й нала-
гаш да се отрича от собстве-
ния си обективен ход и резул-
татите от него?

Така тя няма да стане твоя, 
но неизбежно ще ти въздаде 
заслуженото! 

ПАК ФАЛШИФИКАЦИИ 
И ЛЪЖИ ЗА ИСТОРИЯТА!

– Г-н Рашев, картата с це-
ните на електроенергията в ЕС 
свети във виолетово заради 
високите цени на тока. В Бъл-
гария цената на тока на плат-
формата „Ден напред“ в сря-
да бе 154 евро за мегават, а в 
момента е над 171 евро. Един-
ствено Полша предлага по-ни-
ски цени на електроенергия и 
то драстично по-ниски от це-
лия пазар. Защо ЕС и в част-
ност България се намира в по-
добен ценови вихър? Знаем, 
че бяха предприети мерки за 
справяне с ценовия шок у нас, 
в резултат на което държавна-
та ТЕц „Марица изток 2“ за-
работи на почти пълна мощ-
ност?

– Въпросът има два аспекта. 
Те са свързани с шока в Европа 
и този в България. Истината е, 
че у нас в сряда имахме една от 
най-ниските стойности, при ко-
ито се търгуваше ток в платфор-
мата „Ден напред“. Днес вижда-
ме, че дългогодишните поли-
тики на ЕК по намаляване на 
СО2 емисии изкривиха налич-
ността на електроенергия в 
ЕС. И стигаме до момента, в кой-
то най-евтиният ток се произ-
вежда от въглищните центра-
ли. Това само по себе си означа-
ва, че всички топлоцентрали в 
Европа в момента работят на 
максимален капацитет. Т.е. ще 
се окажем в ситуация, при ко-
ято на практика имаме мно-
го повече въглеродни емисии, 
отколкото предходни години. 
Аз от много време предупреж-
давам, че ще стигнем точно до 
такава картина на развитие. 

Ситуацията е много проста. По-
требление има, а от там и търсе-
нето на електроенергия е голя-
мо, поради което виждаме този 
ценови вихър. Същевременно 
има търсене и на газ, който не 
се ползва само за електроенер-
гия. Анализите сочат, че в мо-
мента на световните пазари има 
огромен интерес и търсене на 
газ и черни въглища, защото 
години наред фирмите, които 
работят в добива на тези суро-
вини, са буквално преследва-
ни от климатичните полити-
ки. В този процес достигнахме 
своеобразен пик през 2020 г. 
Това обаче повлече след себе си 
пълния срив в инвестициите 
за добив на газ, въглища, а и 
нефт. В следващия момент ико-
номиките се събудиха след огра-

ниченията, поради което се по-
яви нуждата от енергия. След 
като няма откъде да дойде тя, 
настъпва това, което виждаме 
в момента на пазарите. Много 
хора си мислят и проповядват, 
че ВЕИ-тата могат да заменят 
фосилните горива. В тази по-
сока бяха инвестирани огромни 
средства. Виждате обаче какво 
се случва във Великобритания, 
където цената скочи до нечувани 
нива. Това се получава, тъй като 
страната заложи изключител-
но на вятърната електроенер-
гия, но в момента няма ресурс 
за такава. Същевременно бяха 
затворени въглищни мощности, 
стартира процес по затваряне и 
на газови, а в ядрени отдавна 
не се инвестира. И тази e ситу-
ацията през септември. Нека по-

мислим какво ще се случи в зим-
ните дни.

– Ситуацията във Велико-
британия като предупрежде-
ние за ЕС ли трябва да се раз-
глежда?

– Истината е, че ние виждаме 
същото нещо вече в Западна Ев-
ропа. Просто във Великобрита-
ния, която е островна държава, 
явлението е в екстремни разме-
ри. Да, това наистина е преду-
преждение за Европа, но ние 
алармираме за това от много 
време. Подобни „предупрежде-
ния“ видяхме в Калифорния, в 
Тексас и др. Какъв обаче е от-
говорът на политиците? Висо-
копоставени европейски фигури 
тръгват да обясняват, че висо-
ките цени на тока ще ускорят 
зеления преход. Аз наистина 
не разбирам как стана така, 
че Западна Европа се управля-
ва от откровено невменяеми 
хора! За съжаление, полити-
ческата класа у нас се съобра-
зява с тях. Лесните пари идват 
именно от Брюксел. Неслучай-
но в България се налага като 
най-важна тема Планът за въз-
становяване и устойчивост. 
Какви пари ще ни даде ЕС, това 
няма никакво значение. Ако це-
ната да получим някакво пода-
яние от Брюксел е собственото 
ни самоубийство, минаващо 
през закриване на въглищни-
те ТЕц-ове, аз като експерт не 
съм готов да я платя.

– Какво предвиждате, че 
ще се случи в зимните месеци, 
когато консумацията на елек-
троенергия очаквано ще се 
повиши?

– Очаквам, че България ще 
бъде с едни от най-ниските 
цени на тока, което ще доне-
се конкурентни предимства 
на родното производство. За 
съжаление, ниските градуси 
могат да доведат до разпад на 
т.нар. единен пазар. С минусо-
вите температури, имайки пред-
вид и ниската запасеност на 
Европа с газ, токът ще започ-
не да не достига и държавите 
ще ограничат неговия износ. 
Подобно нещо вече се случи 
през януари 2017 г. За съжале-
ние, ние продължаваме да слу-
шаме от представители на Ев-
ропейската комисия колко ев-
тина била енергията, произвеж-
дана от ВЕИ. Да, инсталирането 
на слънчеви панели или перки 
наистина е евтино. Електричест-
вото от тях в настоящата ситуа-
ция също е на приемлива цена. 
Въпросът обаче е каква е стой-
ността на този ток? Истината 
е, че тя е никаква. На пазарите 
в Западна Европа се наблюдават 
не само пикови нива, но и от-
рицателни стойности, защото 
токът от ВЕИ-тата не може да 
бъде ползван тогава, когато ти 
трябва. Почти никога няма съв-
падение между пиковото про-
изводство на ток от слънчеви 

ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС СЕ ПРОВАЛИ
панели и вятърни централи 
и пиковото потребление. Не 
зная още колко време трябва да 
загубим, за да стане ясно, че този 
подход не е работещ и е против 
начина, по който работи елек-
троенергийната система.

– Провали ли се енергийна-
та политика на ЕС, когато днес 
гледаме високите цени, на ко-
ито се търгува токът?

– Тя отдавна е провалена. 
Това обаче вече е катастрофа-
та. Не по-малко интересно е как 

реагират на този ценови шок в 
някои европейски страни. В Ис-
пания планът е да се премахне 
ДДС върху тока и всички енер-
гийни данъци. Това е точно об-
ратното на онова, което е зало-
жено в „Зелената сделка“. Ико-

номиката и дори човешката 
цивилизация не може да се 
поддържа при високи цени на 
енергията. Тя загива.

– Г-н Рашев, като че ли ре-
кордното увеличение на це-
ната на газта действа отрез-
вяващо и призивите за пре-
минаване от въглища към 
„синьо гориво“ започнаха да 
секват. В този смисъл трябва 
ли служебното правителство 

да преработи Плана за въз-
становяване в частта с паро-
газовата централа на терито-
рията на ТЕц „Марица изток 
2“?

– Няма лошо България да 
има и газови централи. Това 
обаче по никакъв начин не 
трябва да е за сметка на ра-
ботещите модерни въглищ-
ни ТЕЦ-ове в „Марица изток“. 
Ние трябва да сме луди, за да 
не си ползваме собствените 
енергийни източници. Мое-
то мнение е, че газта трябва да 
бъде ползвана, но за отопле-
ние, където КПД-то й е по-ви-
соко. Няма механизъм за ико-
номическа замяна на компле-
кса „Марица изток“. Ако ня-
кой си мисли, че с направата на 
един план ще може да компен-
сира съществуващите мощно-
сти, това е илюзия. Илюзиите 
обикновено се заплащат скъ-
по от най-бедните.

Въпросите зададе:  
Живко ИВАНОВ,  

в. „Старозагорски новини“

Боян РАШЕВ
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ЕДИН ДОН КИХОТ 
С ЧЕТКА И ПЕРО

Антология

ЧОВЕКЪТ С ДАРБАТА
                     

На този свят човекът с дарбата е вечният дневален,

будува чак додето тъмнината се източи,

завива зъзнещия със словесно одеяло,

но пак от себе си не е доволен – на всеки иска да е топло.

Ще затанцува с хромия – боязънта му ще надвие,

за тъжния мелодия по-весела ще изсвирука,

за жадния ще нарисува извор, – за да се напие,

на уморения пък ще рече: „Почивай тука,

във тази къща от мечти, а сутринта ще те събудя -

да тръгнеш, ако искаш, по една от своите посоки.“

Човекът с дарбата не върши нищо по принуда,

подхожда към нещата с вдъхновение и кротост.

Не е богат благотворител, а на гладния предлага

от своя хляб, замесен с думи, и бои, и звуци.

Поискат ли му нещо – на сърцето му е драго,

макар че щедростта на другите накуцва.

С тръба понявга стряска позаспалите министри

/не се страхува за заплатата си, нищо че е патил/ -

изпраща им тревожните си и бодливи мисли,

като горчивото лекарство им е неприятен.

Той не за орден „Стара планина“ го прави, не за слава

и на държавното дърво не се катери за високи щатове.

Такъв е генът му. И ако всеки ден не се раздава,

човекът с дарбата, повярвайте, е най-нещастният.

Таньо КЛИСУРОВ

В памет на художника Христо Танев

Таньо КЛИСУРОВ

Горната характеристика за 
пълноценния живот на Хрис-
то Танев може да ви изредят не 
малко старозагорци. Но аз ис-
кам да разкажа за човешката 
страна на Христо, дългогоди-
шен мой приятел, земляк, за-
щото родът му също води на-
чалото си от Мъглиж, моето 
родно място. Бяхме открили 
някаква далечна родова връзка 
помежду си, затова започнахме 
да се обръщаме един към друг с 
„братовчеде“. 

Познавам го почти от дете. 
Живеехме наблизо. А и запоз-
нанството ни започна точно на 
нашата улица „Сава Силов“. В 
края на улицата живееше едно 
високо и красиво момиче на 
име Росица. Точно с тази Ро-
сица видях за пръв път Хрис-
то. Даже малко проревнувах, но 
се спрях и разменихме няколко 
думи. Така се запознах с бъде-
щия си „братовчед“. Росица, в 
по-късните години, стана съ-
пруга на Христо и героиня на 
негови живописни платна.

Почти всеки ден момчетата 
от квартала се събирахме в дво-

ра на съседното училище и го-
нехме гумени топки на фут-
бол или баскетбол. Поняко-
га при нас идваше и Христо. 
Нямам спомен да е участвал в 

нашите импровизирани състе-
зания. Носеше блок и моливи, 

и седнал настрани, нещо ски-
цираше. Виждаше ни се стран-
но това занимание, но едрата 
фигура и съсредоточеното 
лице на Христо ни респекти-

раше. Две-три години по-къс-
но разбрах, че е приет във фа-
култета по изобразително из-
куство на Великотърновския 
университет.

Година след това и аз бях 
приет в специалността „Бъл-
гарска филология“ и това бе 
началото на нашето по-близ-
ко приятелство.

Христо бе един от най-до-
брите студенти. Проявяваше 
задълбочени интереси. Пока-
ни ме да посещавам лекции-
те на художниците по исто-
рия на изкуството с профе-
сор Белмустаков. Това пома-
гаше не само на Христо, но и 
на мен да  натрупам знания, 
да си изградя точни критерии 
за творчеството на гениалните 
представители на живописта. 
Събирахме се в ателието-квар-
тира на „братовчеда“, както 
вече се наричахме, и обсъжда-
хме разпалено чутото в лекци-

ите на Белмустаков. Не мога да 
пропусна, че Христо се инте-
ресуваше и от моите, все още 
любителски, опити в поезия-
та и ме насърчаваше. 

Студентството свърши бър-
зо, сякаш беше само един пре-
красен годишен сезон. Стара 
Загора ни събра отново. Тук 
постепенно Христо Танев 
пълноценно разгърна своята 
многостранна дарба. Участ-
ваше с ярки работи в различ-
ни окръжни и национални 
изложби, направи с колегата 

си Тодор Ковачев не една ма-
щабна композиция-стенопис 
като тази на културния дом 
в Мъглиж. Изненадващо за-
дълбочи своя интерес към ис-
торията, философски осмис-
ляше новите си живописни ра-
боти. Написа книга за ражда-
нето на българското писмо, 
посвети се и на хералдиката. 
Изгради своя ценностна сис-
тема, която интересно изла-
гаше в лекции пред различни 
аудитории. 

На стр. 11

Христо Танев, роден на 
21 септември 1943 г., е 
известен български ху-
дожник, хералдик, ав-

тор на гербовете на десетки бъл-
гарски селища, включително и 
на Стара Загора, както и на ней-
ното знаме. Написал е книгата 
„Азът на българите“. Той е човек 
с философски поглед към ис-
торията, достоен българин, па-
триот… Освен в Националната 
галерия, негови творби са изла-
гани и в музея „Пушкин“ в Мос-
ква, в Европа, Канада, Кувейт, 
Монголия, САЩ, ЮАР,  и др.

Парк-Хотел „Стара Загора“, стъклописХристо Танев „Заветът на Херакъл“

„Зареждащият РА“, 2008 г., масло


