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След превземането на 
Плевен на 10 декември 
1877 г., корпусът на гене-
рал Гурко достига числен 

състав от 84 000 души и 318 оръдия. 
На 12 декември в село Пордим се 
провежда военен съвет на руска-
та армия, ръководен от импера-
тор Александър Втори, на който 
се разглежда въпроса за зимно-
то преминаване на Стара плани-

В 
последната седмица, във възбуда-
та от големите празници – Коледа-
та и Нова година, и покрай епични-
те словесни битки на системните 

ни политически партии, напълно се забра-
ви датата 25 декември 1848 г. – рождената 
дата (по стар стил) на единствения всеп-
ризнат гений на България – поетически 
и политически – Христо Ботев, обезмис-
лен от вековни клишета и непреходни 
идеологии, погребан окончателно от не-
олибералната панацея за края на исто-
рията.

По тоя конкретен повод – няколко аб-
страктни разсъждения против забравата.

За Ботев - отвъд понятийното

В поезията, публицистиката и живота 
на Ботев, при цялата яснота и видимост 
като на длан, за всичко казано и направе-
но от него, и с ума, и със сетивото си човек 
се докосва до нещо непонятно, нещо не-

разбираемо, нещо може би изобщо непо-
знаваемо, но властно неотстранимо.

Всички етикеции на Ботев и поезията 
му освен собствената си приблизителност 
към феномена Ботев, доказват непрекъс-
нато и настоятелно и невъзможността си 
да бъде обхванат цялостно Ботев; всички 
те казват някаква истина, която никога не 
е цялата истина, особено по отношение на 
аксиологията му, където е просто лъжа.

Ботев във всичко е в противоречие с 
всичко, което го помислим.

Възрожденец, кой би се наел да твърди, 
че той е изразим с възрожденското?

Зарязал поезия, семейство и живот зара-
ди българското, кой няма да признае, че и 
в поезията, семейството и живота, той не е 
мразил нещо повече от българското, тако-
ва каквото е било?

Т.е. недостойното, т.е. – робското.
Сега, когато някакви самозвани наста-

вници искат да ни поучат да се откажем от 
робството, за да сме свободни в днешното си 
безсмислие, само ние дълбоко в себе си усе-
щаме защо не можем да го направим.

Защото ще загубим Ботев в онова над-
смислие на думите му, на действията му и 
на целия му живот, както бихме загубили 
и Левски в неговата святост, както бихме 
загубили десетки по-маломерни, но не по-
малко достойни наши предходници, зало-
жили себе си в идеала България.

Както вероятно ще загубим всичко, зара-
ди което още сме.
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ЗА БОТЕВ - ОТВЪД ПОНЯТНОТО

Проф. Симеон ЯНЕВ

145 г. от освобождението на СофияНа 4 януари 1878 г. след 
тежки боеве и изклю-
чително труден преход 
през скования от дълбо-
ки снежни преспи Балкан, 
Западният руски отряд, 
командван от генерал-лей-
тенант Йосиф Гурко осво-
бождава София.

Пътят на Свободата

Посрещане на генерал Гурко в София, художник Димитър Гюдженов.

на. Въпреки колебанията на ру-
ския император, военният минис-
тър генерал Милютин успява да 
го убеди, че е възможно форсира-
нето на Балкана от руските вой-
ски през зимата и стремителното 
им настъпление в Тракия, с което 
ще изненада противника и ще спо-
могне за приближаването на край-
ния успех във войната.

Позицията на генерал Милю-
тин е подкрепена и от деклара-
цията на генерал Й. Гурко, който, 
обръщайки се директно към Им-
ператора, заявява: „Честолюбиви-
те замисли са далеч от мен, но не 
ми е все едно какво ще кажат за 
мен потомците и, затова Ви ин-
формирам – трябва незабавно да 
се настъпва. Ако Ваше Величество 
не се съгласи с мен, аз Ви моля да на-
значите на моето място друг на-
чалник, който е способен по-добре 
от мен да изпълни пасивния план, 
предложен от Главната кварти-
ра”.
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и създава - излизането от че-
рупката на личната доброде-
тел от християнски тип, раз-
витието на чувството за за-
дълженост към другите като 
върховен израз на отговор-
ността към себе си, прехода от 
чувство за род към чувство за 
родина и народ и вътрешна-
та приготвеност да се заложи 
живота заради тях...

Всички тия добродетели, 
които са лице на Възраждане-
то и са великолепно изразени 
в поезията на редовите поети 
като Славейков и Чинтулов, и 
в прозата на Друмев и Караве-
лов, и в текстовете на възрож-
денците изобщо, не могат да оп-
ишат нито живота, нито публи-
цистиката, а още по-малко пое-
зията на Ботев.

В живота на Ботев, в пуб-
лицистиката на Ботев и особе-
но в поезията му са заложени 
ценности, които са от катего-
риално друг порядък. И нераз-
бирането на този порядък е съз-
давало от близо сто и четириде-
сет години насам безпорядък, 
ексцесии, скандали около име-
то му.

Ботевата нееднозначност 
е непрекъснато етикирана, за 
да бъде обяснена; той е бил от-

начало за умереното обществе-
но мнение (т.е. за нормалното 
във времето си) скандалджия 
и безбожник, крадец дори, по-
сле нихилист, после социалист 
и накрая дори основоположни-
ка на комунистическата идея 
в България, както и е в нео “ли-
бералното” ни време “поет на 
паникостта”, “нарцисистични-
ят Ботев”, чиято поезия е обсе-
бена от “нарцисистичното удо-
волствие” и други профанизми 
на псевдофройдисткото ми-
слене, възведено до абсолют.

У коментаторите си Ботев 
ту става икона, ту става вага-
бонтин, “нарцис или паникьо-
сан субект”, а у най-посред-
ствените “несъзнал себе си су-
бект”, който вместо да си седи 
в кабинетчето и да ниже би-
серната си поезия, извършва 
първия в Европа грандиозен, 
терористичен акт.

Истината за Ботев досега е 
постигана повече от писатели 
и поети, отколкото от крити-
ци и коментатори.

Захарий Стоянов е по-
близко до тази истина, откол-
кото Димитър Благоев и д-р 
Кръстев, да не говорим за Ге-
орги Бакалов и Тодор Павлов.

Дори Боян Пенев и Влади-

мир Василев свиват своите 
блестящи прозрения до един 
етикиран и схематизиран Бо-
тев.

Без да е възможно да се об-
гърне феномена Ботев, въз-
можно е поне да се прозре, че 
той не трябва да бъде извеж-
дан нито от възрожденска-
та аксиология, нито от следо-
свобожденската прагматика, 
нито от днешния нововеко-
вен скептицизъм - още по-
малко от днешното ни овче-
душно отчаяние.

Категориално различното 
в аксиологията на Ботев е, че 
неговите ценности не се над-
граждат, както не се и вграж-
дат, в ничии други възрож-
денски или руско-анархис-
тични, или буржоазно-либе-
рални, а се противопоставят 
на всички други именно като 
лични ценности, като цен-
ности, при които личността е 
върховна ценност, но не безу-
частна и безотговорна – точ-
но обратното! - към социални-
те и национални тегоби на дру-
гите.

У Ботев дори Бог не е кли-
шираната от векове предста-
ва, но е вътрешният Бог, из-
тръгнат и все пак сроден с 
клишираната представа, че 
властта не е само необходи-
мост от висш порядък, но и 
престъпление, и насилие.

И т.н., и т.н...

Ботевата поезия е като свет-
кавица в мировото поетиче-
ско небе за онзи, който може да 
я чете в следсетивното.

Вазов, комуто дължим 
иконостаса на българската 
осъзнатост и който в „Епопея 
на забравените” сякаш е над-
минал себе си в изографисва-
нето на сакралното, не е отре-
дил там място за Ботев.

Много пъти е било питано 
защо.

Всъщност излишен въпрос. 
Вазов много добре е знаел 
защо. Устроен за идеалното, 
преклонен пред героичното у 
човека, той е написал марша-
химн „Тих бял Дунав ”.

И това е една от най-хуба-
вите, и най-български, бъл-
гарска песен за саможертве-
ния горд поход на мъжете, 
които отиват към смъртта 
като на сватба.

Някои идиоти в новите вре-
мена нарекоха завземането на 
„Радецки” терористичен акт 
въпреки ослепяващата от-
критост, тържественост и по-
казност на акцията: - с посла-
нието към европейските сили, 
с мирното слизане от кораба, с 
всичко, спечелило удивлението 
и възхищението на капитана и 
моряците.

Националната телевизия, 
наричана българска, огласи 
тогава тоя идиотизъм и сама 
влезе в тон с него поне по от-

ношение на тия, които я уп-
равляват с парите на данъко-
платците.

Самият Вазов е изразил в 
химна-марш само това, което 
разбира. Така е постъпил и в 
другото свое стихотворение за 
Ботев „Той не умира”.

Вазов никога не е пося-
гал към неразбираемото, от-
въдпонятийното у Ботев, към 
това, което не е както за тъл-
пите, така и за тесните интели-
гентски гърди и свряните в тях 
подкрякващи душици.

И до което единствено (ма-
кар и доста външно) с гениал-
ната си овчарска дързост и 
непостижима простота се е 
докоснал в цялата ни литерату-
ра само Захарий Стоянов.

Днес нямаме никаква въз-
можност да правим икона 
от Ботев, зад която да скрием 
днешната си и вчерашна без-
духовна нищожност.

Но и никаква възможност 
нямаме да го отстраним от 
живота си, докато още не сме 
изчезнали, докато сме тук с 
всичко негово и с онова него-
во любовно проклятие, кое-
то така и не проумяваме сто и 
петдесет години:

„аз веч нямам мило-драго,
а вий - вий сте идиоти.”
Това, което единствено само 

можем (вчера и днес), е непре-
къснато да съзнаваме: наш, 
той не бе един от нас.
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След това заявление на 

ген. Гурко, Александър Втори 
се разпорежда да бъде извър-
шено зимното преминаване 
на Балкана.

За целта руската армия е 
разделена на три отряда. За-
падният отряд на генерал Гур-
ко трябва да премине Стара 
планина през Арабаконашкия 
проход, да разбие частите на 
Шакир паша и след като пре-
вземе София да се спусне по 
долината на река Марица, на-
стъпвайки към Пазарджик и 
Пловдив. 

Генералите от старата шко-
ла, давайки си сметка колко  
рискована е тази зимна опера-
ция, нарекли плана на Гурко 
безумен, но той бил непре-
клонен: „Аз съм поставен над 
вас по волята на Императора и 
само на него, на Отечеството и 
историята, съм задължен да се 
отчитам за моите действия. 
От вас изисквам безпрекословно 
послушание и ще мога да заста-
вя всеки и всички да изпълняват 
точно, а не да критикуват мои-

те заповеди. Моля всички да за-
помнят това добре… Ако за го-
лемите хора е трудно, ще ги по-
ставя в резерв и ще продължа с 
малките”. 

Със своята непоклатима 
вяра в успеха, прославеният 
воин, зарежда и своите сърат-
ници. Започнал преходът на 
тежко въоръжената руска ар-
мия през зимния Балкан, ско-
ван от дебели снежни преспи, 
виелици и ледени канари. Мно-
зина войници, каруци, коне 
и оръдия остават приковани 
завинаги в жестоката му зим-
на преградка. В околните села 
били разпространени листовки: 
„Българи! Предстои ни да нане-
сем последния удар на врага и 
да преодолеем Балкана, където 
той няма да може да се задържи. 
Вие трябва да ни помогнете да 
пренесем през планината оръди-
ята, снарядите и сухарите. Ва-
шата основна награда ще бъде 
да се отървете от турците. 
Сега е трудно за вас, но за русна-
ците е още по-трудно, те стра-
дат от лишения за вас, а вие за-
ради себе си. Ще мине време и вие 

ще ни бъдете благодарни”. 
Призивите намират  неза-

бавен отклик и през ледената 
пустош тръгват напред разуз-
навачи и водачи от местни се-
ляни, които познават месност-
та и знаят как да заобиколят 
черкезките засади. Армията на-
предва като на мястото на умо-
рените конски впрягане запря-
гат мощните и устойчиви в де-
белите преспи и ледове волове, 
които да измъкват тежките 
оръдия. Българинът Георги 
Антонов-Цариградски, довел 
720 съплеменници, въоръже-
ни с лопати и кирки. Двана-
десет чифта волове теглили 
шейни с оръдията, четириде-
сет коня теглили каруци със 
снаряди и патрони.

Участник в похода си спом-
ня: „Отпред се движеше огромна 
маса от хора, коне и оръдия. Рус-
наците и българите изкачва-
ха с помощта на въжета огро-
мните оръдия. На замръзнали-
те планински пътеки сапьори-
те правеха стъпала… Някъде 
отдалеч пристигаха думите на 
“Дубинушка”: “Хей, дубинушка, 
ухнем…” Вечерта вятърът се 
усили, превръщайки се във вие-
лица. Когато на един от прохо-
дите съобщиха, че артилерия-

та не може да бъде изкачена, ге-
нералът отговори непреклонно: 
“Изкачвайте я със зъби!” 

Преходът на армията на 
генерал Гурко през Балкана е 
сравняван с алпийските под-
визи на богатирите на Суво-
ров. А и самият той всеки Божи 
ден повтаря знаменитите думи 
на Петър Велики „Невъзмож-
ното е възможно“ („Небываемое 
бывает“).

След успешния, невероятно 
труден зимен марш през тесния 
и трудно преодолим Арабако-
нак, войските на генерал Гурко 
завземат с. Саранци и пред тях 
се открива заснеженото Софий-
ско поле. 

 Тук, срещу 20-те хиляди 
гренадири от Западния руски 
отряд, са заели позиция та-
борите на  Осман Нури паша. 
15-хилядната турска войска 
се е подготвила да попречи за 
овладяването на София. Бо-
евете  започват на 31 декем-
ври 1877 г. и по пътя към града, 
буквално на всяка педя, руските 
войски водят тежки сражения 
срещу неприятеля.

В мразовитите зимни нощи 
на 1878 г. София е скована и от 
страха пред озлобените турски 
власти. Януарският вятър зло-

кобно люлее издигнатите бесил-
ки на много места из града. Ме-
сеци наред вече витаят злокоб-
ни слухове и закани. Озлобени 
от пораженията, турците пре-
търсват всяко кътче на настръх-
налия в очакване град. Подавят 
всеки ропот или опит за съпро-
тива. Разбити са организира-
ните от Апостола на Свободата 
Тайни революционни комитети. 
И все пак, пламъчето на народ-
ната свяст е живо. По това вре-
ме в София има няколко кни-
жарници, които са огнища 
на народната надежда и дър-
жат буден духа на мирните 
граждани. Те разпространя-
ват листовки с бунтовни пес-
ни, дейност, за която софий-
ските книжари ще заплатят с 
живота си. На 15 ноември 1877 
г., само месец и половина преди 
знаменателните събития, в Со-
фия са обесени 4 души кни-
жари, а петият като по чудо ус-
пява да се спаси. В местността 
„Капана”, близо до дюкяна си, 
е обесен книжарят Стоян Не-
дялков Табаков. На вратата 
на книжарницата, край пътя 
за Бистрица, увисва Никола 
Стефанов-Чолака. Книжарят 
Георги Стоицев е екзекути-
ран на „Шарен мост” (днешни-

ПАМЕТ ПАМЕТ

От стр. 1

В поезията и публицисти-
ката на Ботев вън от смисъла, 
той би могъл да бъде усетен като 
простонароден, дори наивен, 
докато разумът ни в смисъла 
на думите му се разтръсва от 
прозрения за прозрачни, та чак 
призрачни дълбини, които спи-
рат дъха като пред неведомото.

И това съвсем не са думите, 
а някакъв наш атавизъм, ня-
какво като че преддумие – во-
пъл.

Гигантският вопъл на бъл-
гарската душа, роден в пре-
двечно мълчание и заглъх-
ващ във вечното ни мълча-
ние.

Сигурен съм, че хора, роде-
ни в България, усвоили езика 
като роден, не биха разбрали 
това.

Нито арменецът, нито ев-
реинът, нито турчинът.

Дори и ние самите - ние най 
често не го дочуваме, а когато 
го чуем – онемяваме.

Иначе в песните и думи-
те, останали от Ботев, има един 
пласт овехтялост, свързан с лек-
сиката на езика. И това още по-
вече обърква днешния читател, 
особено ако усети под него, че 
всяка мисъл е днешна мисъл, 
всяка идея – днешна идея, и 
всяко чувство най-силен из-
раз на чувства на днешен чо-
век.

Наистина – как е възможно, 
как е било възможно на онзи – 
както го мислим – опростен, още 
неразвит, но до прозирност раз-
бираем тогавашен наш език да 

се изразят толкова дълбинни, 
толкова недоловими душевни 
движения!

Този човек като че ли е жи-
вял в някаква своя система от 
ценности; някаква нова акси-
ология, която и днес не сме още 

достигнали и щом век и поло-
вина напразно следваме, без 
да я разберем, може би и ще 
остане недостъпна за нас.

Като казвам нова аксеоло-
гия, имам предвид не продъл-
жението на ония ценности, 
които Възраждането съзнава 

Лилия Атанасова Николова e за-
вършила философия и риторика. Пре-
подавала е философия, психология, 
естетика, обществознание. Била е орга-
низатор на културна дейност в читали-
ще „Николай Хайтов”, понастоящем е 
секретар в НЧ „Белите брези”. Дългого-
дишен секретар е и на Съюза на незави-
симите български писатели.

145 г. от освобождението на София

Пътят на Свободата

ЗА БОТЕВ - ОТВЪД ПОНЯТНОТО

ят „Лъвов мост“) – откъдето се 
е очаквало да преминат руски-
те войски. На Конския пазар е 
обесен и Киро Селянина, са-
ратник на книжарите. Забе-
лежително е, че София е един-
ственото селище в поробена 
България, в което просветени 
за своето време хора като кни-
жарите, се организират в тай-
на „Завера”. Ревностен двигател 
на тази идея е Никола-Чола-
ка. По свидетелство на Анаста-
сия Чолакова, негова съпруга, 
близките на мъжа й са знаели, 
че в дъното на феса си Никола 
е изписал  стихотворна ругат-

ня и, когато го повдигал, за да 
поздрави турските първенци, 
приятелите му разбирали какво 
значи това.

Никола-Чолака се захваща 
с книжарство след като вече се е 
размонашил. Той е родом от с. 
Бистрицаи и е активен пома-
гач на Апостола в Софийско. 
Просветната му дейност е свър-
зана с книжарницата, която 
държи в София на тогаваш-
ния пазар „Куру чешме“ (днес 
до ъгъла на ул. „Алабин“ и бул. 

„Витоша“). Негов пръв помощ-
ник и съмишленик е Георги 
Стоицев-Абаджията, наричан 
още  Песнопевецът, който е 
„таен” човек на делото, нацио-
налреволюционер, куриер на 
Софийския комитет и псалт в 
църквата „Света Неделя“. 

Някъде между 1876-1877 г. 
други двама книжари - Стоян 
Табаков и Никола Вардев, за-
почват разпространяването 
на „Народна песнопойка” със 
стари хайдушки песни. Ха-

джи Стоян Табаков – Стоян 
Книжаря, е български про-
светен деец и революционер. 
Заедно с Абаджията и други-
те двама книжари, разнасят 
книги, карти и учебни посо-
бия в цялата област от Ор-
хание и Трън до Мехомия и 
Кюстендил, държат връзка с 
всички учители и по-будни 
хора. Сред тях е и Киро Гео-
шев - книжар и търговец, съра-
тник на Левски и член на Со-
фийския частен революцио-
нен комитет. Киро продава и 
забранената бунтовническа 
песен „Вятър ечи, Балкан сте-
не“.

Обединени от родолюбие и 
стремеж за свобода, четирима-
та действат в просветните сре-
ди на София и дълго време ос-
тават в сянка. Разкрити от тур-
ците те за назидание, са обе-
сени месец и половина преди 
освобождението на София от 
турско робство.

На 15 ноември 1877 г. Сто-
ян Недялков-Табака, облечен 
като за празник, тръгва пръв 
към бесилницата. За да повдиг-
не духа на приятелите си, Стоян 
се сбогува с думите: „Не се боя! 
Бесилката ми е причастие!”А  
Никола-Чолака, обесен пред 
книжарницата си, оставя като 
завет следните думи: „Аз роб 
ще умра, но българският народ 
свободен ще живее!”.

Поведението на книжа-
рите по време на обесване-

то прави силно впечатление 
на английския репортер на в. 
„Стандарт”, който след това 
откупува дрехите, с които е об-
лечен Стоян-Табака и ги пода-
рява на музея на мадам Тюсо в 
Лондон.

Кореспондентът на френ-
ския вестник „Lemondeillustre”, 
Дик де Лонли, пише: „Едно 
момче от осъдените пеело сла-
вянска патриотична песен”, 
като специално отбелязва 
почти невръстната му въз-
раст. Не се знае за кого от два-
мата – Георги или Киро – се от-
насят думите на френския ко-
респондент, тъй като и двама-
та са много млади. А песента, 
която пеел, е „Вятър ечи, Балкан 
стене”. 

Веднага след Освобожде-
нието, възрожденецът Хрис-
то Г. Данов, родоначалникът на 
книгоиздаването у  нас, предла-
га на мястото на някогашния 
„Шарен мост“ да се изгради 
паметник на обесените кни-
жари. Днешният „Лъвов мост“, 
със своите лъвове символизи-
ра силата, която притежаваме 
като народ, и ще притежаваме 
само ако познаваме и тачим 
своята история. 

Докато към София набли-
жават руските войски, турци-
те, заслепени в своята ярост, 
засилват жестокостите над 
мирното население. В града се 
издигат непрестанно бесилки. 

На стр. 4

„Ген. Гурко поздравява български опълченци“, 
худ. Васил Горанов 2013 г.

Паметникът на Христо Ботев във Враца
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Изправен пред заплахата 
от грандиозен международен 
скандал, главнокомандващият 
Сюлейман паша отменя запо-
ведта. София е спасена! Нещо 
повече – Виторио Позитано 
организира доброволчески от-
ряди за борба с черкезите и ба-
шибозуците, които след напус-
кането на града от редовната 
турска армия, започват да па-
лят, грабят и убиват безнака-
зано. 

Проявените от чуждестран-
ните дипломати решителност 
и хуманизъм в защита на насе-
лението и града, са едни от най-
първите знаци за възможна 
съпричасност и хуманизъм.  

Сутринта на 4 януари 1878 
г. при ген. Гурко пристигнал 
на кон изтощен ординарец с 

важно донесение: турците бя-
гат. 

На 23 декември (4 януари) 
1878 г. в София влизат първи-
те руски части: Кавказката ка-
зашка бригада на Есаула Пьо-
тър Бариш-Тишченко и Грод-
ненския хусарски полк, които 
свалят турското знаме от ко-
нака. Завзети са големи военни 
складове с боеприпаси и продо-
волствия. Операцията по пре-
вземането на града е по запо-
вед на император Александър 
II, защото София се явява из-
ключително важна стратеги-
ческа точка за по-нататъшно 
настъпление на руските вой-
ски в Тракия и основен пункт 
за снабдяването на турската 
армия с боеприпаси и продо-
волствия. Още повече, че след 

превземането на град Плевен 
при отстъплението на турски-
те войски, в София са съсре-
доточени огромни количества 
снаряжения и продоволстве-
ни запаси. 

Руската армия влязла гор-
до в София под удари на бара-
баните и с развети знамена. Тя 
е посрещната от населението с 
почит и преклонение, с хляб 
и сол, с цветя и сълзи. Коман-
дирът на Западния руски от-
ряд, генерал-лейтенант Йо-
сиф Гурко, е посрещнат тър-
жествено от местни свещеници 
и граждани пред църквата „Св. 
София“, която през робството 
е била превърната от турци-
те в джамия, а впоследствие 
в болница и склад. Тъй като в 
този момент тя е полуразру-

шена и няма камбанария, на 
едно дърво е окачена  камба-
на и чрез нейния продължи-
телен звън, на гражданите се 
известява освобождението на 
града. Камбаната бие в про-
дължение на дни, за да радва 
хората и да слави извоюваната 
свобода. И до днес „Св. София“ 
няма камбанария, запазена е 
окачената на дърво пред нея 
камбана, която бие всяка го-
дина на 4 януари, в знак на по-
чит към освободителите. Ге-
нерал Гурко носи и копие на 
чудотворната икона на Света 
Богородица „Радост на всички 
скърбящи“, като символ на очак-
ваните от населението радост и 
спасение. В църквата е отслу-
жен тържествен молебен.

Така на този ден бъдещата 
българска столица била чес-
тита след 450-годишен живот 
на робство и неволи да срещ-
не православните християн-
ски воини, нещо невижда-
но от времената на цар Иван 
Шишман.

По-късно през деня, в църк-
вата „Св. Крал“ (днешна „Св. Не-
деля“), е отслужен благодар-
ствен молебен в присъствието 
на генерал-лейтенант Йосиф 
Гурко и генерал-майор Отон 
Раух, в чест на руските воини 
- освободители на града.  

Генерал Гурко сърдечно 
благодари на българите за ока-
заната помощ при този знаме-
нит и  изтощителен зимен пре-
ход на руската армия през Бал-
кана, и с чувство на призна-
телност споделя: „Вероятно 
нямаше да преминем Балкана, 

ако не бяха тези мълчаливи и 
силни българи, донесли ни хляб и 
топла храна. Посъветваха ни да 
махнем конете, за да запрегнат 
своите волове към оръдията и 
така тръгнаха първи да про-
карват пъртина през преспите 
и чудовищния студ!”

Пред църквата „Св. Неделя“ 
един българин произнася при-
ветствена реч. В отговор на 
това изказване Гурко заявява: 
„Днес влизам във втория българ-
ски град. Първият е древната 
ви столица Търново, а вторият 
– София. Дай Бог със силата на 
оръжието да освободим и оста-
налата част от България.“ 

След освобождаването на 
София войските на генерал 
Гурко нанасят последно по-
ражение на Сюлейман паша 
при Пловдив и в своя победен 
марш превземат Одрин, с кое-
то фактически е сложен край 
на войната. А бъдещата столи-
ца на Княжеството е освободена.

Днес, 145 години след оне-
зи мразовити съдбоносни 
дни, когато се е водила епич-
ната битка за освобождение-
то на София, ние, благодар-
ните потомци, със съзнание 
за високата цена на свобода-
та, с признателност свеждаме 
глави пред подвига на руски-
те герои, положили живота си 
в нейния олтар. Наш дълг е да 
пазим тази свобода, да отсто-
яваме твърдо заветите на до-
стойните ни предци в името 
на възхода и просперитета на 
нашия народ.

АКТУАЛЕН ГЛАС ПАМЕТ

От стр. 3

Пришълците били обес-
вани на изходите на София, а 
местните хора – на мегдани-
те, с едничката цел – да се все-
ли ужас в населението. На 7 
декември, оковани в железа, 
били подкарани по Цариград-
ското шосе мнозина видни со-
фиянци, пазени от усилена 
военна стража. Арестите про-
дължили – други нови 50 видни 
граждани, между които много 
учители, били спасени от чуж-
дестранните консули, които се 
намесили и осуетили замисъ-
ла на поробителите.

На 19 декември (31 декем-
ври) руските части завземат 
позиция при село Горни Бо-
гров, почти в околностите на 
София. Пред София се изпра-
вят колоните на генералите 
Раух, Веляминов, Гурко. Пе-
тхиляден аскер се насочва сре-
щу колоната на генерал-лей-
тенант Николай Веляминов. 
Противникът опожарява се-
лата Долни Богров и Ботунец. 
Води се престрелка. На следва-
щия ден, 20 декември (1 яну-
ари) турските сили атакуват 
фронтално. Отбити са две атаки 
и опит за обхващане на руски-
те флангове. След мощна руска 
контраатака противникът из-
оставя село Долни Богров и е 
преследван до свечеряване. За-
губите на аскера са около 600 
убити и около 1000 ранени.

На 1 януари руските вой-
ски преминават в решител-
на атака. Колоната на генерал 
Раух преминава река Искър 

при моста до село Враждеб-
на като противниковите части, 
дислоцирани срещу тях, са под-
ложени на силен артилерийски 
огън, последван от атаката на 
гвардейския Преображенски 
полк. Таборите не издържат 
на натиска и  се оттеглят към 
София.

 На 21 декември (2 януа-
ри) пламва ново сражение при 
Враждебна. Тук турците смята-
ли, че пълноводният по това вре-

ме Искър ще спре по-нататъш-
ния марш на русите към София. 
Ето защо са се били укрепили 
главно около моста, но когато 
забелязали, че руснаците  вече 
преминават през ледено студе-
ните Искърски води, подпали-
ли го и отстъпили. Опожарено 
било село Враждебна. Руските 
части успяват бързо да загасят 
горящия мост и продължават 
своето настъпление. 

Силите на Западния отряд 

на генерал-лейтенант Йосиф 
Гурко преминават в общо на-
стъпление на 22 декември (3 
януари). Колоната на генерал-
лейтенант Николай Веляминов 
(4200 души) превзема села-
та Кубратово и Биримирци и 
изпраща разезди към село Ор-

ландовци. Колоната на гене-
рал-майор Отон Раух овладява 
моста при чифлика Чардакли – 
днешна Враня и прекъсва пътя 
за отстъпление по направле-
нието София – Пловдив. Кав-
казката казашка бригада с ко-
мандир полковник Иван Ту-
толмин настъпва по направ-
лението Дървеница – Бояна. 
По този начин обръчът около 
София се затяга, а пътят за от-
стъпление на турския аскер на 
югоизток към Пловдив, е от-

рязан. Изправен пред реална за-
плаха и изпаднал в панически 
страх от обкръжаване и плен, 
Осман Нури паша започва 
бързо изтегляне в направле-
ние Перник – Радомир. Разне-
битени и морално сразени, тур-
ците намират за по-правилно 

да напуснат София. По шосето 
са изоставени повече от 6000 
ранени, болни и измръзнали 
техни войници. Орханийска-
та османска армия престава 
да съществува като организи-
рана военна сила. Нанесени са 
й непоправими човешки и ма-
териални загуби. Направление-
то София – Пловдив – Одрин е 
открито за настъпление пред 
освободителите. 

23 декември (4 януари) е 
последният ден на турското 

господство в София. През този 
ден в града настъпила страшна 
бъркотия. Глъч и хаос настанал 
по Княжевското шосе: в пълно 
безредие се размесили хора, коне 
и каруци; цялото това множе-
ство от войници и обози, нерв-
но, уплашено, изморено, се на-
сочва към Кюстендил. Трагич-
на, но заслужена съдба на един 
тираничен петвековен завоева-
тел, който бяга позорно пред 
братята освободители. 

Вбесен  от понесените щети, 
Осман Нури паша издава запо-
вед: при напускането на София 
градът да бъде запален, скла-
довете с боеприпаси – взриве-
ни, а всички граждани да бъ-
дат избити до крак.

Властите предупреждават 
чуждите консули незабавно 
да напуснат с имуществото си 
София, защото градът ще бъде 
подпален. Срещат обаче катего-
ричен отпор. Вицеконсулите на 
Франция и Италия – граф Ле-
андър Франсоа Рьонельо Ге и 
Виторио Позитано категорич-
но заявяват, че ще останат в 
знак на солидарност с местно-
то население. Към тях се при-
съединява и австроунгарският 
вицеконсул Йозеф Валдхарт, 
както и главният равин на гра-
да Габриел Алмоснино. Техни-
ят протестът в защита на Со-
фия предизвиква сериозни 
дипломатически усложнения 
за османската власт. 

Из писмото на вицеконсу-
лите на Франция – граф 

Леандър Франсоа Рьонельо 
Ге, Италия  - Виторио Позита-
но и Австро-Унгария - Йозеф 
Валдхарт изпратено до Осман 
Нури паша, командващ Орха-
нийската османска армия:

„Ние сме дипломати на ци-
вилизовани европейски страни 
и не подлежим на заповедите и 
разпорежданията на турско-
то командване. Никой, освен 
нашите държавници, които са 
ни изпратили да представля-
ваме интересите им в Осман-
ската империя, не може да ни 
нареди да напуснем София. Та-
кава заповед не сме получавали 
и затова оставаме на постове-
те си в нашите представител-
ства. Ако вие дръзнете да взри-

вите София, трябва да имате 
предвид, че в ада на пожарища-
та ще погинат не само наши-
те дипломатически мисии, но 
и самите ние. Помислете как 

Европа ще погледне на това, 
особено след злодеянията, кои-
то извършихте миналата го-
дина по време на Априлското 
въстание.“

145 г. от освобождението на София

Пътят на Свободата

Никола Стефанов - Чолака Георги Стоицев - Абаджията Стоян Табаков

Виторио Позитано Леандър Франсоа Рьоне Льо Ге

Текстът на Николай Ба-
реков, публикуван в 
„Афера.бг“ и „Свобод-
но слово“, в който той 

изразява основателни съмне-
ния относно съществуването 
на харвардската диплома на 
Кирил Петков, ме накара за 
кой ли път да се запитам как-
ва паралелна реалност обита-
ваме ние, тук, в Татковината. 
Оживялата балканска коме-
дия „Д-р“ на Бранислав Нушич 
с елементи на гоголевския че-
рен сарказъм от „Ревизор“? 
Или „Криворазбраната циви-
лизация“ с демонични при-
меси от средновековната ле-
генда за Валпургиевата нощ? 
Във всички случаи нашият 
„политически живот“ е меша-
вица от битова бурлеска и хо-
ливудска антиутопия, в която 
някакъв мошеник пристига 
от нищото, заявява на тузе-
мците, че е учил за цар и те го 
правят... цар! 

Почувствах се част от ма-
совката на аборигените, кои-
то не са си задали най-елемен-
тарни въпроси, преди да на-
правят измамника цар. Аз 
не съм гласувала за Кирил Пе-
тков, в това отношение нямам 
угризения. Не съм гласувала за 
никого и не съм пратила ни-

кой градски дебил или селски 
тарикат в Сбирщината. Но 
продължавах да вярвам като 
лапнишаран, че дипломите на 
българските депутати и мини-
стри - колкото и скверни и ни-
щожни да са те като личности 
- са истински. Свикнала съм, че 
щом някой твърди „Завършил 
съм СУ, ВТУ, Оксфорд или Сорбо-
ната“ - да се доверя на твър-
дението му. По същия начин 
съм свикнала - когато аз сама-
та заявявам каква специал-
ност съм завършила и кое 
учебно заведение е издало 
моята диплома, обществото 
да приема, че казаното от мен 
е факт. Разбира се, знам от-
лично за чиновниците с купе-
ни дипломи, знам и фамозния 
случай с гербаджийската „ка-

линка“, която собственоръчно 
си беше изработила универси-
тетска диплома от Германия с 
отлични бележки! Нееднократ-
но съм разобличавала фалши-
фикациите на медицинска-
та сестра Таня Димитрова от 
Ямбол, назначена от ГЕРБ за 
генерален консул в Милано, 
която си бе приписала смехот-
ворни дипломи, сертификати, 
знания на древни езици и ав-
торства на книги и статии. Но 
тези фалшификатори стоят 
на по-ниски равнища. Ми-
нистър-председател да лъже, 
че притежава престижна ди-
плома, а всъщност да е завър-
шил някакъв канадски ПУЦ 
или да не е завършил нищо - 
виж, за такъв погром над исти-
ната не бях подготвена. А това 
e твърде възможно - доводи-
те на Бареков звучат логично.

Наистина, какво е вършил 
селският лъжец Киро цели 15 
години? Работил ли е някъ-
де? Шляел ли се е? Клошар ли 
е бил? Има ли трудова книжка 
и характеристика? На какво е 
стъпил президентът Радев, за 

да му повери изключително 
важния пост на служебен ми-
нистър на икономиката? Само 
на препоръките и врачуванията 
на стринка Херо? Легендата със 
запознанството на Радев и Киро 
„в самолета“ издиша, защото, 
ако я приемем, тутакси се явя-
ва въпросът: а как сульо-пульо 
може да се нахака в екипа, който 
придружава държавния глава в 
президентския самолет на офи-
циално посещение в чужбина?

Излиза, че в България е по-
лесно да станеш министър, 
отколкото хигиенист в някое 
училище.

Вече знаем, че Киро и Асен 
са формени мошеници. От тях 
всичко може да се очаква. Киро 
излъга за гражданството си. 
Защо да не излъже и за дипло-
мата?

Няма ли изискване при вся-
ко назначаване, било то и за 
премиер, да се вписват данните 
от дипломата на лицето и да се 
гарантира, че документът не е 
фалшив? В неандерталска пе-
щера ли живеем?

Ако Киро няма диплома, 

статусът му е по-нисък от този 
на дипломирания пожарникар 
Боко.

Въпросът не е в Харвард 
и в образователния ценз. Въ-
просът е в лъжата. А Киро и 
лъжа са идентични понятия.

Едва сега се замислих за тяс-
ното значение на словото, 
която Радев хвърли като камък 
срещу Киро, Асен и останала-
та гмеж от „Подмяната“. Той 
ги заклейми с думата „шарла-
тания“. Тогава и аз като всич-
ки българи, помислих, че под 
„шарлатани“ има предвид „из-
мамници, мошеници“. Но собст-
веният смисъл на понятие-
то „шарлатан“, е лице, което 
извършва дейност, за която 
няма правоспособност. Ще из-
лезе обаче, че Радев го е употре-
бил в прякото му значение.

Само че, г-н президент, Вие 
ни натрапихте този, измък-
нат от тъмните кьошета, шар-
латанин. И не е справедливо 
да минете с едно полуизвине-
ние.  Необходимо е да отърве-
те българския народ от него. 
Това е Ваш дълг!

Обществеността очаква 
държавните органи на Р. Бъл-
гария да проверят достовер-
ността на харвардската магис-
тратура на Кирил Петков. 

Милена ВЪРБАНОВА

ФАРСЪТ
Защо насред 

войната пре-
зидентът на 
Украйна Зе-

ленски беше приви-
кан в САЩ? За да го-
вори пред Конгре-
са ли? И без друго 
го правеше по Ин-
тернет. За да вземе 

„Пейтриът“ ли? И без друго, без той да по-
иска, САЩ изпращаха твърде много оръ-
жия. За да вземе финансова помощ ли? И без 
друго САЩ периодично предоставят финансо-
ва помощ. Отговорът на въпроса ни може би 
е в тези думи на Зеленски, казани по време 
на неговото завръщането: „От Вашингтон се 
връщаме с добри резултати. Въпросът за „Пей-
триът“ за Украйна се разреши. Ще има и фи-
нансова подкрепа. Отделно има и други спора-
зумения, за които ще говорим по-късно.”

И какви може да са „другите споразуме-
ния“, за които Зеленски не говори в този мо-
мент?

САЩ искат „продължителна война“

Много пъти сме посочвали: САЩ искат 
„продължителна война“ в Украйна. Защото 
САЩ през Украйна искат военното и ико-
номическо изтощение на Русия, искат да 
изградят една архитектура на сигурност на 

Европа без Русия, да прибавят отново към 
собствената си стратегия Западна Европа и 
целят да изградят една нова „желязна заве-
са“, простираща се от Арктическо-Балтий-
ския регион, до Източното Средиземномо-
рие. За тази цел Белият дом се нуждае от това 
Зеленски да може да запази волята си за 
„продължаване на войната“ и от излъскване-
то, чрез Зеленски, на своя образ пред амери-
канската общественост. Защото и в Украйна, 
и в САЩ започнаха да се надигат гласовете на 
онези, които казват, че „трябва да се установи 
маса за мир“.

Ето, по тази причина беше повикването 
на Зеленски в САЩ и използването му от 
Конгреса, до НАСА в дейността „връзки с об-
ществеността“. Разбира се, по-важното беше 
разглеждането на въпроса, как ще може да се 
води „продължителна война“...
Вероятността, която посочи полковникът 

неоконсерватор 

Пенсионираният американски полко-
вник Дъглас Макгрегър написа статия, озагла-
вена “Вашингтон удължава мъките на Украй-
на“ (theamericanconservative.com, 20.12.2022). 
Неоконсерваторът полковник, противно на 
пропагандата посочва, че войната в Украйна 
отива на зле. И че Командващият на Въоръ-
жените сили на Украйна (ВСУ) Валери Залуж-
ний посочва, че вече „иска не помощ, а нова 

Споразумението, което 
Зеленски не обявиНа 21 декември 2022 г. украинският президент Володимир 

Зеленски напусна потъналата в студ и мрак Украйна, за 
да направи първото си задгранично посещение от нача-
лото на войната с Русия. Върховният главнокомандващ 

на Въоръжените сили на Украйна заряза своята армия, за да мине 
по червения килим, който му разпънаха пред Белия дом във Ва-
шингтон. Той се срещна и разговаря с президента Байдън и произ-
несе дежурното си слово пред Конгреса на САЩ. Злите езици твър-
дяха, че е отишъл в САЩ да си резервира резиденция и заплата в 
случай, че се наложи да бяга от Украйна. Турският всекидневник „Мил-
лиет“ (22.12.2022), позовавайки се на РИА „Новости“, публикува „хо-
норара“ на най-скъпия комик в света: 2 милиарда долара и в добавка 
„Пейтриът“! Обаче Конгресът на САЩ се оказа далеч по-щедър, одо-
брявайки 45 милиарда долара помощ за Украйна. Нищо, че скъпо 
платеният комедиант се отропа пред конгресмените със същата тени-
ска цвят каки, с каквато се показва всеки ден от екраните на на-
шите „национални“ телевизии. „Извинете ме, във война сме“, обясни 
Зеленски своето дегизиране като върховен главнокомандващ. За 
45 милиарда долара някой би минал и гол през центъра на амери-
канската столица, но както и да е... Шоуто трябва да продължи. И 
както често става, всяко прекаляване с пропагандата буди негатив-
ни отзиви у сериозните анализатори. Например, според Мехмет Али 
Гюллер, Зеленски не е отишъл в САЩ по собствена инициатива, а 
е бил привикан там, за да не би да се откаже от продължаването на 
войната. А пък чрез него, Белият дом целял да поизлъска малко своя 
образ пред американската общественост и да заглуши надигащи-
те се гласове за преговори с Русия и преустановяване на войната. 
Друг е въпросът, че според коментара на Гюлденер Сонумут, публику-
ван във вестник „Миллиет“ на 25.12.2022 г., визитата на Зеленски във 
Вашингтон е предизвикала раздразнение и дискусии в Брюксел. 
ЕК и ЕП видяха очите на първата дама на Украйна Олена Зеленска, но 
не и на мъжа й Володимир Зеленски. С тях той разговаря само с он-
лайн видео обръщения. След като европейците вече нямат никак-
во оръжие, което да дадат на Киев, станаха безинтересни за него. 
Вижте какво още пише Гюллер във вестник „Джумхуриет“ (24.12.2022). 

Мехмет Али ГЮЛЛЕР
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Т
ук има смисъл леко да се 
отклоним от въпроса за 
дълбинната власт и да 
кажем няколко думи за 

работата на последната (68-ма) 
среща на Билдербергския клуб. 
Тя се проведе на 2-5 юни 2022 
г. във Вашингтон и обсъждани-
те на неs въпроси отразяват съ-
държанието на цитираната 
по-горе „подсказка“ на Chatham 
House.

Сред общо115 участници 
от 20 държави и една между-
народна организация, 53 са 
англосаксонци (от които 33 от 
САЩ), 53 души са представите-
ли на 14 държави и 9 са холан-
дци. Изтъкнах последното, за-
щото британските (Уиндзор) и 
холандските (династията Оран) 
кралски домове са тясно свър-
зани от края на 17 век не само 
политически, но и икономиче-
ски: т.нар. Славна революция 
от 1688 г., в резултат на която на 
английския престол се оказа 
холандският държавник Вил-
хелм III, беше само политиче-
ска регистрация на сливане-
то на двете източноиндийски 
компании – английската и хо-
ландската. С други думи, в съ-
временния свят Великобрита-
ния и Холандия трябва да се 
разглеждат като едно цяло, което 
обаче не изключва ситуационни 
вътрешни противоречия.

Нека да разгледаме 
дневния ред на 68-ата среща 

на Bilderberger. 

Всъщност това е и „карта на 
света“, от която следва определе-
на програма за действие. Така…

1. Появата на държавата – 
парий, която е обявена за „враг 
на цивилизования свят”. (Да се 
чете – на Пост-Запада. Ясно е, че 
тази страна „изгой” е Русия.)

2. Разширяване на НАТО 
на изток и доставка на ядрено 
оръжие.

3. Проблемът на Китай. 
Анализ на „експеримента в 
Шанхай”, как успешно да вкара-
ме хората в локдаун.

4. Адаптиране на населе-
нието към социалния рейтинг 
и всевиждащото око на „голе-
мия брат“.

5. Индо-тихоокеански про-
мени. Създаване на Индо-тихо-
океанската зона срещу Китай. 
Опит за преместване на произ-
водствата локализирани в Китай, 
в други региони на света.

6. Русия. Нива на въздейст-
вие на санкциите. Странна-
та природа на руснаците. Въз-
можностите на Полша да при-
еме американска помощ в 

достатъчни за ЕС обеми през 
Балтика.

7. Отношения между пра-
вителствата на суверенни дър-
жави и глобалните корпора-
ции.

(Ще отбележа от себе си: това 
беше много важен момент, за-
щото една от основните задачи 
е корпорациите да поставят 
държавата под контрол.)

8. Поява на системи за об-
мен на банкова информация, 
независими от SWIFT.

9. Дезинформация. Работе-
те с най-големите медии на За-
пад по „правилното“, от тяхна 
гледна точка, представяне на 

планираните световни проме-
ни.

10. Енергийна сигурност.
11. Здраве след пандемия-

та. (Забележка от мен: краят на 
пандемията е официално реги-
стриран.) Справяне с маймун-
ската шарка в развитите страни. 
Готовността на Украйна за холе-
ра. Вероятността от есенна пан-
демия от нов тип коронавирус.

12. Засилване ролята на 
местните власти. (Ще отбележа 
от себе си: говорим за подкопа-
ване на държавата отдолу.)

13. Временно отклонение 
от принципите на глобалното 
разделение на труда. (Бележка 
от мен: селективна деглобализа-
ция.)

14. Украйна. (Ще отбеле-
жа от себе си: първо, като ключ 
към по-нататъшната дестабили-
зация на руския свят, и второ, 
като ударна сила на глобалисти-
те, подготвящи се за нов скок.)

Билдербергерите във Ва-
шингтон поставят пред Украй-
на следните задачи: 1) да във-
лекат максимално Руската фе-
дерация в преговорите за вре-

менно прекратяване на огъня 
(това обаче вече е изчезнало); 2) 
осигуряване на непрекъснати 
доставки на газ за ЕС по тръ-
бобпроводите; 3) прехвърляне 
в разпореждане на Съединени-
те щати на цялата пшеница от 
висшите сортове от миналого-
дишната реколта, „за да се избег-
не гладът в света“; 4) да осигу-
ри защитата на черноморски-
те пристанища с помощта на 
доставеното оръжие; 5) да ор-
ганизира военно-политически 
провокации срещу Руската фе-
дерация.

68-ото заседание приключи 
със 

закрито заседание в тесен 
кръг. 

То обобщи резултатите от 
операцията COVID-19 - Пан-
демия. В същото време бяха до-
пуснати грешки, които трябва 
да бъдат коригирани. Силите за 
сигурност на национално-дър-
жавно ниво, чрез устата на Ки-
синджър, се оплакаха от слу-
жителите на ООН, ръководи-
телите на корпорации от Big 
Pharma, някои от ръководите-
лите на Big Tech корпорации и 
банкери, че прибързаха, без да 
подготвят платформа за внед-
ряване на анти-COVID мерки 
в Съединените щати и Западна 
Европа, както това беше напра-
вено в Шанхай, говорим за сис-
темата за социален рейтинг в 
Китай.

В Европа и Америка това 
не проработи. И сега, чрез уста-
та на Кисинджър, „господарите 
на световната игра“ обявиха 
по отношение на „провинилите 
се“: бяха зле подготвени и с не-
достатъчната си подготовка и 
бързане осуетиха плановете и 
сроковете за създаване на све-

та на „новата нормалност”.
Беше записано още нещо 

много важно: СВО на Руската 
федерация в Украйна не поз-
воли изпълнението на задача-
та за установяване на власт-
та на корпорациите над дър-
жавите. Геополитиката се за-
връща. Нашата СВO значително 
„забави процеса на установява-
не на контрол на корпорациите 
над държавите“ и обективно се 
оказа огромен пирон, забит в 
колелото на ултраглобалисти-
те.

Но да се върнем към 
въпроса за дълбинната власт. 

Неговата институциона-
лизация по същество означа-
ва възраждането на нов етап 

от историята на структури 
като Британската източноин-
дийска компания - „държава-
та на търговците“ (К. А. Фур-
сов), в която са включени ко-
роната (династията и държава-
та), аристокрацията, тайните 
служби, капиталистите, банке-
рите и престъпността. И всеки 
сегмент имаше функция в ця-
лото.

Ако нов тип властово-ико-
номическа структура замени 
държавата, тогава наднационал-
ните структури, предназначени 
да преодолеят държавните гра-
ници, няма да са необходими в 
предишната им форма: струк-
турите на дълбинната власт, 
както и Източноиндийската 
компания, сами по себе си са 
наднационални по дефини-
ция и органично са отворени 
и затворени („принцип на айс-
берга“). В аналитичен план този 
процес ще изтрие границата 
между политологията и теори-
ите на конспирацията – ще се 
появи нова дисциплина.

Войната ще изиграе значи-
телна роля както за ускоряване 

на развитието на нова форма на 
властова (политическа и иконо-
мическа) организация, така и 
за запазване, вече в едно цяло, 
значението на това, което е 
била държавата в капиталис-
тическата епоха („силовият сег-
мент“). Независимо дали ни ха-
ресва или не, навлязохме в епо-
ха на война.

Първо, финалът на една 
система и началото, форми-
рането на друга винаги ста-
ват под формата на войни или 
поне са придружени от тях. 
Второ, „влизането“ и „излизане-
то“ от системи и епохи по пра-
вило са огледални. „Навлизане-
то“ в капиталистическата епо-
ха е Тридесетгодишната война 
(1618-1648) – четири локални, но 
въпреки това взаимосвързани в 
пространството и времето кон-
фликта.

Изглежда че светът напус-
ка капитализма и също навлиза 
в посткапитализма чрез нещо 
подобно на Тридесетгодишната 
война. Първите два конфликта 
са Сирия и Украйна. Освен това 
спокойно може още да имаме За-
кавказието, Арктика, Южна и 
Източна Азия.

През последните години 
бяха публикувани редица про-
изведения (на Насим Талеб, 
Паскуале Чирило, Рей Да-
лио, Беер Браунмюлер, Аарон 
Клаусет, Уго Барди и др., кра-
тък преглед на техните текстове 
беше интересно представен от 
Сергей Карелов), авторите на 
които убедително показват, 
че паузата между световните 
войни свършва, контролиру-
емостта на света е загубена и 
единственият изход може да 
бъде голяма война.

Светът все още не е преми-
нал точката, от която е невъз-
можно връщането, но е бли-
зо до нея. Ще добавя: Голяма-
та война в съвременните ус-
ловия най-вероятно няма да 
бъде тотално-глобална, а се-
рийно-локална и, вероятно, 
тридесетгодишна. На практи-
ка, включително и в ежедневи-
ето, това ако напълно не зали-
чава, то прави пунктирана ли-
нията между мира и войната, 
между военните и мирните 
аспекти и функции на обще-
ството.

По-специално, социалните 
науки до голяма степен се тран-
сформират в научна форма на 
когнитивна война. С оглед на 
това е необходимо да се преус-
трои съдържателно, дисци-
плинарно и организационно 
целия комплекс от социални и 
хуманитарни науки, особено 
историята, но това е отделен 
въпрос. И въпреки че е спеш-
но има и по-спешни, неотложни 
неща в сегашната ситуация.

На стр. 8
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а 20 декември т.г., Иг-
нажден по православ-
ния календар, в за-
седателна зала 1 на 

Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, бе отбеля-
зана премиерата на сборни-
ка „Литературата като съд-
ба”.  Сборникът е посветен на 
осемдесетгодишния юбилей 
на проф. Симеон Янев, чийто 
творчески и професионален жи-
вот е свързан еднозначно и безу-
словно с академичната общност 
на Софийския университет. И не 
само с нея, разбира се.

Приветлива академична ат-
мосфера (съвсем не е оксимо-
рон!) – това бе водещото чувство 
за гости, колеги, близки и посве-
тени в литературата. Привет-
ствия поднесоха проф. Бойко 
Пенчев, декан на Факултета по 
Славянски филологии, проф. 
Валери Стефанов, директор на 
Университетското издателство, 
„виновник” за прекрасното по-
лиграфическо и като цяло изда-
телско оформление на сборни-
ка, проф. д-р Светлана Стой-
чева, проф. д-р Иван Иванов 
от Катедрата по българска лите-
ратура, Георги Велев, писател и 
публицист, Надежда Стоянова, 
доктор по българска литература 
във Факултета по славянски фи-
лологии. 

„Литературата като съд-
ба” обаче е не просто сборник, 
посветен на български учен и 
преподавател. Всъщност това е 
ярко доказателство за прием-
ствеността в научната общ-
ност, за което огромен при-

нос има и самият проф. Янев. 
В този емблематичен сборник 
са събрани изключителни по 
дълбочина и тематика текстове, 
които оформят – независимо от 
юбилейното посвещение – една 
богата палитра от разработки 
на блестящи български лите-
ратуроведи и критици.

Д-р Надежда Стоянова, 
проф. Иван Иванов – състави-
телите на сборника, както и ре-
дакторът Лора Султанова, ху-
дожникът Антонина Георгиева 
и издателският екип, работил 
по изданието, несъмнено тряб-

ва да получат специалната бла-
годарност на четящата публика 
за високото майсторство и пора-
зителната творческа инвенция 
при подготовката на книгата.

В „Литературата  като съд-
ба” своя творчески печат са ос-
тавили 44 автори от всички 
университети в страната. Съ-
държанието е великолепно ор-
ганизирано в отделни раздели, 
като се започне от „Симеон Янев 
– сътворителят”, през „Бъл-
гарски литературноисториче-

ски сюжети”, „Съвременни на-
ративи”, „Класически нарати-
ви”, „Въпроси на литературата 
за деца и юноши” и като обоб-
щение – „Симеон Янев – учите-
лят”.

Изданието е снабдено с под-
робна и детайлна библиограф-
ска информация за творчест-
вото на проф. Янев, както и за 
авторите в сборника.

Емоционално видяно – това 
е прекрасно издание, което ся-
каш потвърждава мисълта на 
Дмитрий Лихачов за Бълга-
рия като държава на Духа. 

Благодарности за прецизния и 
блестящо намерен подход по 
различните литературоведски 
теми – това е може би най-крат-
ката оценка и е абсолютно заслу-
жена.

Всъщност текстовете в сбор-
ника, както и полиграфическото 
изпълнение по един изумителен 
начин подпечатват творческия 
образ на проф. Симеон Янев. 
Ако си припомним мисълта 
на Бергсон, че времето е или 
творческо, или не съществу-

ва, спокойно можем да кажем, 
че проф. Янев живее, за да ра-
боти. Сред безспорните му ака-
демични заслуги е достатъчно 
да се споменат организирането 
и дългогодишното издаване на 
„Литературата” – списание 
на Университетското Вазово 
общество, уникалният „Атлас 
на българската литература” в 
шест тома, „Пародийното в ли-
тературата” – чието нецензу-
рирано и допълнено издание ве-
роятно ще се появи скоро – по 
думите на проф. Валери Сте-
фанов, - с логото на Универси-
тетското издателство.

„Уважаван преподавател в 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” – лите-

ратурен историк и теоретик,  
професор Янев е писател, кой-
то в творчеството си преминава 
по следите на времето, за да ни 
преведе през изпитанията на ис-
торическото приключение в от-
миналото, изправяйки ни пред 
хоризонтите на неясното, не-
определеното и до голяма сте-
пен плашещо бъдеще. Умение-
то му да се вселява в човешко-
то многообразие, да прониква 
в тревогите и неспокойствата 
на противоречив и провоки-
ращ глобален свят, от който из-
никват илюзиите и травмите на 
историческото минало, преда-
телствата в настоящето, но и 
предчувствията за апокалип-

тично бъдеще, са кодирани в 
неговите два романа, писани 
в различно време, но събрали 
в едно националните и лични 
изпитания, отправящи посла-
нията си в безвремието. (Б.р. – 
става дума за „Биографии на пи-
сатели, генерали и трети лица” 
и „Биографии на отрепки”, из-
лезли от печат тази година в 
ново преработено и допълне-
но издание под заглавието „Би-
ография на мъртвия век”.) „Съ-
бирането на два обемни текста 
в един още по-мащабен проект 
защитава постмодерната екс-
перименталност, но и някои 
нови тенденции в постмодерни-
зма от 21 век, който все по-чес-
то използва обемни наративи, 
които събират многообразието 
от проблеми в динамично про-
менящия се глобализиран свят.” 
Това са наблюденията на проф. 
Иван Иванов, които дават една 
от посоките на рецепцията на 
творчеството на проф. Янев.

Разбира се, сборник, кой-
то само формално полиграфи-
чески притежава шестстотин 
страници, тъй като всъщност 
те са много повече, е трудно да 
бъде представен в рамките на 
настоящия текст. Затова нека 
още веднъж да повторим – 
сборникът е своеобразно-
то алтер его на Симеон Янев 
– сътворителят и учителят. И 
също така е доказателството за 
онази връзка между поколе-
нията в академичната наука, 
която никакви нови времена 
не биха разкъсали. В това е ко-
диран и онзи ключ на отноше-
ния, в които безусловното ува-
жение, респект, съпричастие 
и памет подчертават научния 
и човешки принос на Препода-
вателя с главно П, на Учителя, с 
главна буква, и на Сътворителя.

Наистина достоен пример не 
само за академичната, но и четя-
ща българска аудитория.

Честит юбилей и на многая 
лета, проф. Янев!  

ОТ БРОЙ В БРОЙЮБИЛЕЙ

армия“. Изхождайки от карти-
ната на място, полковникът об-
ръща внимание, че след прокси 
войната на САЩ във Виетнам, 
и прокси войната в Украйна 
отива към катастрофа.

Макгрегър посочва, че 
САЩ, точно както във Виетнам, 
и в Украйна, следват линията 
„няма да се изтеглим преди спе-
челването на войната“. Конста-
тира обаче, че НАТО е разделе-
на  и, че извън Полша и Ру-
мъния, тази линия не намира 
подкрепа.

Полковникът неоконсер-
ватор Макгрегър сочи опас-
ността и Байдън, подобно на 
Джонсън след речта му за Ви-
етнам, да изпрати американ-
ско-полско-румънски въоръ-
жени сили в Украйна под ли-
дерството на САЩ.

Война, в която може да се 
включи Полша 

Добре, това възможно ли 
е? Не можем сто на сто да кажем 
не. Защото:

Там, където спряхме, чле-
нът на Камарата на предста-
вителите на САЩ Адам Кисин-
джър не заяви ли, че   „НАТО 
може да извади от строя Ру-
сия за три дни“ („Джумхуриет“, 
20.12.2022).

Заместник-министърът 
на отбраната на Полша Мар-
джин Осиепа, колкото да се на-
мира на приказки, не каза ли: 

„Каква е вероятността за вой-
на, в която ние ще се присъеди-
ним? Извънредно висока. Ако от 
политическа гледна точка веро-
ятността за нещо е най-малко 
30 на сто, тогава аз от сега се 
подготвям за него“. („Спутник“, 
29.11.2022).

Не напразно министърът 
на отбраната на Полша Мари-
уш Блашчак посочи, че систе-
мата „Пейтриът“, която САЩ 
ще изпратят, „ще осигури без-
опасността на Полша, безо-
пасността на Украйна и безо-
пасността на цялото източ-
но крило на НАТО“ (TRT Haber, 

22.12.2022).
Да не забравяме, че от пада-

нето в Полша на украинска-
та ракета, която пропагандата 
представяше като „руско напа-
дение“, изминаха само два ме-
сеца!

Стремежът  на Полша към 
три морета

Накратко, съгласно стра-
тегическите цели на САЩ, 
разширяването още малко 
на войната против Русия не е 
изцяло невероятно. Видно е и 
това, че Полша желае разши-
ряването на фронта. 

„Малкият Европейски съюз“, 
основан между Англия, Полша 
и Украйна със започнатата от 
президента на Полша Анджей 
Дуда през 2015 г., инициати-
вата „Три морета“, вземаща 
за основа сътрудничеството 
между страните от Балтийско, 
Адриатическо и Черно море, 
показва „стратегическия“ стре-
меж на Полша. Вижда се, че 
колкото и слаба да е тази въз-
можност, колкото и да е на ни-
вото на лудостта, Москва не я 
пренебрегва напълно. И ядре-
ната способност, на която на-
последък обръща внимание 
Русия, и засилването на воен-
ното й сътрудничество с Бе-
ларус, целят  възпирането на 
тази възможна лудост.

Превод: Петко ПЕТКОВ

Споразумението, което 
Зеленски не обяви

Литературата като съдба

Илияна ВЕЛЕВА

Честит юбилей! На многая лета! На снимката: проф. Симеон 
Янев на премиерата на сборника „Литературата като съдба“, из-
даден по случай неговата 80-годишнина.

Светът е на прага на прелом 

Проф. Андрей ФУРСОВ

Част III

„Без теория ни чака смърт, смърт, смърт”.
Й. В. Сталин
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Литературният код 
на македонизма

От стр. 7
Вече трябваше да кажа, че 

по-слабият кланово-олигархи-
чен режим, какъвто е Руската 
федерация, не може да победи 
силните кланово-олигархични 
режими на Пост-Запада, осо-
бено ако действат като единен 
фронт. За да победи, Руската 
федерация трябва да се про-
мени – идеологически, пси-
хологически, социално. СССР 
оцелява във войната с превъз-
хождащите го през „годината 
на свинята“ (1941–1942 г.) те-
втонци благодарение на един-
ството (за всички проблеми) на 
властта и народа по време на 
изпитанията, наличието на 
общи ценности във властите 
и хората, липсата на катастро-
фална разлика в стандарта на 
живот (е, нямаше в СССР ситуа-
ция, при която 1% от население-
то да притежава 70% от нацио-
налното богатство).

Съветските лидери, образ-
но казано, гледаха в една по-
сока с народа. Това беше необ-
ходимо, но не и достатъчно ус-
ловие за победа. Управляваща-
та прослойка и значителна част 
от активната част на общество-
то, у които вратовете са обърна-
ти към Постзапада, — вероят-
ният кандидат не за победа, а 
за това, че тъкмо Постзападът 
ще им счупи вратовете.

Значителна част от постсъ-
ветските лидери и техните слу-
ги от сферата на „интелектуал-
ците“ все още живеят в пост-
западното идеологическо и 
ценностно поле, в постзапад-
ната сфера на целеполагане и 
затова не могат да чакат „кога-
то всичко свърши“ и всичко ще 
стане както преди. Както и да 
свърши, нищо няма да е като 
преди.

В тази връзка една от неот-
ложните задачи е да се лиши 
Пост-Западът и неговите аген-
ти в Руската федерация от въз-
можността да формират днев-
ния ред у нас в икономиката, 
медиите, науката и особено в 
образованието – именно там 
остава да се свърши още мно-

го работа, или, както биха казали 
нашите предци, „премахване на 
измяната“.

Традиционните, т.е. кон-
сервативните, ценности са 
правилни и добри, но в днеш-
ния разпадащ се свят те ще за-
почнат да работят ефективно 
само на лява властово-иконо-
мическа основа. В нашите ус-
ловия само тя може да се пре-
върне в основата на отговорно 
управление (за 30 години има-
ме работа с почти безотговор-
но управление, в което никой не 
беше наказан нито за кражби, 
нито за провалите, нито дори 
за предателство).

Нека подчертая: на този 
етап левият консервативен на-
чин на живот не е цел, а сред-
ство. Той има добри шансове, 
ако не да победи Пост-Запада, 
то поне да завоюва почетно ра-
венство. Това даде възможност 
за отдих, „пространство за ди-
шане“ – във време, когато Пост-
Западът се срива сам, това е 
много важно. В това отношение 
войната в Украйна (ако, разбира 
се, тя не се проточи с години – за 
което Русия просто няма ресур-
си) може да стане средство за 
съществена трансформация 
на социума в правилното на-
правление, съответстващо на 
интересите на мнозинството 
от населението, на същността 
и логиката на нашата история, 
а също и на нашите ценности.

Не е достатъчно обаче да иг-
раеш само на собствена терито-
рия: световните игри се пече-
лят (или поне завършват нарав-
но) само на световната сцена, 
в световен мащаб именно това 
беше силата на СССР. Логиката 
на събитията диктува стратеги-
ята на обсадената крепост на 
Руската федерация.

Това е нормално, но излиза-
нията от крепостта са необхо-
дими, за да нарушават диша-
нето на врага, принуждавайки 
го да мисли за защита, лиша-

вайки го от увереност. Какво 
може да предложи Русия на 
света? В икономически аспект не 
много. Но в политически - дос-
та, а именно - суверенитетът, 
неговата подкрепа и защита. С 
военна помощ (с икономическа 
добавка) Руската федерация 
може да подкрепи определен 
брой държави от глобалния 
юг в борбата им за централиза-
ция на властта с пост-западни-
те хищници и техните местни 
лакеи. Не трябва да се ласкаем 
за властите на тези държави, но 
тактически, ситуативно те са 
наши съюзници, тъй като и те 
като нас, са поставени в реди-
цата на тези, които Пост-Запа-
дът се готви да „изтрие с гумич-
ката на историята“.

Днес Китай също се нами-
ра в положението на обсадена 
крепост. Създаването на меж-
дународен съюз от „обсадени 
крепости”, защитаващи суве-
ренитета на своите и на дру-
ги държави срещу ултраглоба-
листите с техния био-екотех-
но-фашизъм (BET-фашизъм), е 
реална задача, една от целите 
на която е да вдигнете обсада-
та, като изнесете суверенитет 
и приведете врага в състояние 
на отбрана. Последното също 
изисква игра не само на светов-
ното поле, но и конкретно на са-
мото вражеско поле, зад вра-
жеските линии. Там нашият 
обективен съюзник са тези сло-
еве, които ултраглобалистите 
ще хвърлят под ножа. На първо 
място, това е средната класа на 
Запада, много от представители-
те на които, освен това все още 
споделят традиционните цен-
ности.

Въпреки слабостта и кон-
формизма на тази прослойка, 
въпреки факта, че на значи-
телна част от нея бяха промити 
мозъците с антируска пропа-
ганда, има смисъл да се рабо-
ти с нея в рамките на програ-
мата с условното име „Мидлин-

терн“. Не е необходимо средни-
ят слой на Пост-Запада да става 
проруски, основното е, че той се 
съпротивлява на ултраглоба-
листите, отслабвайки ги, изяж-
дайки времето им.

Нека ви напомня още вед-
нъж, че Шваб нарече съпроти-
вата на населението, излизане-
то от „проекта“ на една от три-
те най-големи държави в света 
и липсата на време като трите 
основни опасности по пътя на 
ултраглобалистите, преход към 
нов световен ред (НСР). От своя 
страна липсата на време ограни-
чава пространството за дейст-
вие на врага, компресира го.

Както отбелязва великият 
шахматист Зигберт Тараш, ана-
лизирайки стратегията на шах-
матната игра, използвайки при-
мера на една от партиите на Ка-
пабланка - Маршал, „Всяка тяс-
на ситуация вече носи в себе си 
зародиша на смъртта.“ Именно 
когнитивната война, успехът 
в нея, рязко укрепва позиции-
те в надпреварата във времето 
- ключов фактор в сегашните 
условия. Воденето на когнитив-
на война изисква спешни кар-
динални промени в областта 
на социалните науки и образо-
ванието, но това, повтарям, е от-
делен въпрос.

В заключение ще отбележа 
следното. В лицето на хазяите 
на сегашния Пост-Запад имаме 
работа със световно зло, което 
се насочи не само към социал-
ната, но и към биологичната 
реорганизация на човечество-
то с избиването на по-голяма-
та част от него, включително 
и преди всичко, руснаците. Се-
гашната борба с това зло е бор-
ба не само за нормално обще-
ство, но и за запазването на чо-
века като биологичен вид. Со-
циалният и антропологичен 
расизъм на британците, мул-
типлициран с тезата на про-
тестантството (най-юдаизира-
ната версия на християнството) 

за избраност на расово-собст-
вена основа, получи адекватна 
формулировка в неонормализ-
ма на ултраглобалистите.
Имаме работа с враговете на 

човечеството. 

За тези, които все още се 
съмняват в това, ще цитирам 
от работата на един от основа-
телите на Римския клуб Алек-
сандър Кинг. Публикуван е в 
сборника „Първата глобална 
революция“ през 1991 г. „Търсей-
ки общ враг, срещу който можем 
да се обединим, пише Кинг, ние 
стигнахме до извода, че замър-
сяването, заплахата от гло-
бално затопляне, недостигът 
на вода, гладът и други подобни, 
това е всичко. В своята съвкуп-
ност и взаимодействие тези яв-
ления представляват обща за-
плаха, срещу която трябва да 
се борим всички заедно. Но като 
етикетираме тези опасности 
като враг, ние попадаме в капа-
на, за който вече предупредихме 
читателите: а именно, да бър-
каме симптомите с причини. 
Всички тези опасности са при-
чинени от човешката намеса в 
природните процеси и само чрез 
промяна на отношението и по-
ведението те могат да бъдат 
спрени. Тогава истинският враг 
е самото човечество.“ (подчер-
тано от мен. - A.Ф.).

Но ако ултраглобалистите от-
крито обявяват човечеството за 
враг, то тогава самото то трябва 
да ги обяви за свой враг. А с врага 
- само по законите на войната и 
правилата за поведение на фрон-
товата линия. Както каза една от 
най-великите фигури в съвет-
ската история, който не е сляп, 
вижда. И аз ще добавя от себе си: 
врагът е на портата! Ние не сме 
го викали, той сам дойде, покла-
няйки се на дявола. Ето защо към 
него трябва и да го изпратим.

Край
Източник: Изборски клуб

Превод от руски  
Минчо Минчев

Светът е на прага на прелом 

Уважаеми читатели, 

Абонаментът все още е 
единственият начин да сте си-
гурни, че можете да прочетете 
вестник „Нова Зора“. Идват без-
изходни времена, когато всеки 
глас на правдата ще бъде заглу-
шаван и истината все по-труд-
но ще бъде изричана и осветя-
вана. Сега тече абонаментната 
кампания на Български пощи 
и на фирма „Доби прес“, с които 
редакцията има договорни отно-
шения за 2023 г. Целта, непостиг-
ната през 2022 г. остава същата и 
през 2023 г.: 1000 целогодишни 
абонамента! Ние знаем, че ви е 
трудно и с притеснение отпра-
вяме тази покана за подкрепа. 
Вече се пресрамихме и през от-
миналата година съобщихме, 

че приемаме и дарения. Ако 
целта от 1000 абонамента не бъде 
постигната единствената въз-
можност ще остане вашата це-
лева подкрепа. Процесите про-
тичат все по-скоротечно и става 
все по-реален образът на онзи 
вторник, в който има опасност 
да не се състои срещата ни с 
вас. За много централи и ин-
ституции това би било повод 
за  празник, но ние вярваме, че 
това не е ваше желание. Може-

хме да ви спестим казаното до-
тук, ако все пак беше възможно 
преодоляването на изкустве-
ните препиятствия пред раз-
пространението на вестника. 
Уви. 

Във всяка пощенска станция, 
до 15 число на всеки месец, очак-
ваме да се абонирате за в. „Нова 
Зора“ за 1 месец, за тримесечие, 
полугодие или за цялата година. 
Абонаментът винаги се изчисля-
ва съобразно броя на вторници-

те, умножени по коричната цена 
- 2 лв. Това засега остава  най-
сигурният начин, вие, заедно с 
„Нова Зора“, да участвате в бит-
ката за бъдещето на  България. 

Нашият каталожен номер в 
Български пощи остава непро-
менен - 311.

Всеки вторник очаквай-
те „Нова Зора“. Търсете най-не-
обходимият за България вест-
ник. Това не е израз на наша-
та нескромност. Това е вашата 

оценка за „Нова Зора“. Търсете 
вестника и го разпространя-
вайте.

Можете да осъществи-
те абонамент и в офисите на 
ДОБИ ПРЕС. Същото можете 
да направите и чрез пощен-
ски запис за избрания от вас 
срок, на адрес: София 1000, ул. 
„Пиротска“ 3, за Минчо Мън-
чев Минчев. Особено е важно 
да бъде изписан точния адрес 
и името на получателя, както и 
телефон за обратна връзка.

Свържете се с нас, за да во-
дим битката за България заед-
но.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02985 
23 05; 02985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140122 и 
0894 66 49 00.

НОВА

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“
НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

София 
Година XXVI 

(XXXIV) 
Излиза във  
Вторник, 
Цена 2 лв.

www.zora-news.com

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

Предходното прави-
телство внесе в Ев-
ропейската комисия 
План за възстано-

вяване и устойчивост без да е 
получило гласуван мандат от 
Народното събрание. С него 
вносителите ангажират на 
своя глава България да нама-
ли въглеродните емисии при 
производството на електриче-
ска енергия с 40% до 2025 г. в 
сравнение с 2019 г. В разрез с 
интересите на страната ни те 
променят приетата за базо-
ва 1990 г. в Парижкото спора-
зумение за климата с 2019 г., 
която е с много по-малки еми-
сии, заради намалената ин-
дустриална активност от Ко-
вид-пандемията в страната. 
Този ангажимент ни задъл-
жава от тази година да стар-
тираме намаляване на емиси-
ите на СО2 с 10% годишно, за 
да постигнем 40% намаление 
към 2025 г. На практика това 
означава Минно-енергийни-
ят комплекс „Марица изток“ 
да редуцира производството 
си на електрическа енергия от 
22 GWh на 9,5 GWh. При сред-
ната за годината борсова цена 
от 257,56 евро/MWh България 
ще намали годишно приходи-
те си с 3,2 милиарда евро, кои-
то тя може да реализира при 
този дефицит на Европей-
ския енергиен пазар. В замя-
на ни се предлагат 6,3 милиар-
да евро, които Комплексът ще 
изработи за две години. Както 
се казва „ще заменим расов кон 
за проскубана кокошка“.

Българските синдикати, 
разтревожени от разрухата, 
която ще връхлети енергети-
ката, индустрията, социални-
ят мир и демографският срив 
в засегнатите региони, иници-
ираха работна среща на 16 де-
кември. На нея ръководствата 
на двата синдиката, депутати от 
всички партии, заместник-ми-
нистри на енергетиката и ико-
номиката ръководители на ТЕЦ 
и мините от комплексите „Ма-
рица изток“ и „Бобов дол“, ЕСО, 
кметове от тези региони, видни 
индустриалци, ръководители на 
Камарите на енергетиците и на 
миньорите и геолозите, енер-
гийни и минни експерти, обсъ-
диха 
състоянието на Българската 

енергетика и проблемите, 
които ще създадат поетите 

ангажименти с Плана. 

След станалите разисквания 
и предложения всички едино-
душно подписаха декларация 
с мото „Всички против минус 
40% сега“, с която се настоя-
ва „...да се започнат преговори 
с Европейската комисия за от-
падане на поетите ангажимен-
ти, които на практика не мо-
гат да се изпълнят без огромни, 
ненужни и необратими щети за 
енергийната система и иконо-
миката на страната. Насто-
яваме Народното събрание на 
основание свое решение, обн. ДВ 

НИМА ЩЕ ДАДЕМ 
КОН ЗА КОКОШКА?

Истинското лице на „Коалиция за климата на България“ е 
„Коалиция за погром над  българската енергетика и икономика“

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ,  
заместник-председател 
на Научно-технически 

съюз по минно дело, 
геология и металургия

бр. 11 от 07.02.2020 г. да задължи 
правителството да започне не-
забавни преговори с ЕК за отпа-
дане на изискването за намаля-
ване с 40% на емисиите в енер-
гетиката през 2025 г. в сравне-
ние с 2019 г., което е в интерес 
на цялото българско общество.“ 
В декларацията се подчертава 
необходимостта от спешно из-

готвяне, обществено обсъж-
дане и приемане на Нацио-
нална енергийна стратегия, 
обоснована технически, тех-
нологично и икономически, 
обхващаща период не по-ма-
лък от 40 години, тъй като се 
отнася за огромни инвести-
ции за гарантиране на нацио-
налната енергийна независи-
мост и сигурността на достав-
ките на качествена електри-
ческа енергия на минимални 
цени, необходими за възходя-
щото развитие на българската 
индустрия и за запазване на 
конкурентната способност на 
нейната продукция на светов-
ните пазари. Това ще бъде едно 
от важните условия за задър-
жане на младите семейства по 
родните им места и за решава-
не на националния демограф-
ски проблем.

Приетата декларация е 

„меко“ написана, но трябва да 
се отстоява твърдо от всички 
български институции – син-
дикалисти, народни представи-
тели в Българския и Европей-
ския парламенти, еврокомиса-
ри, министри и експерти. Тряб-
ва да вземем пример от нашите 
гръцки съседи. Политиците им 
спорят, „щипят се и се бият“ в 
Гръцкия парламент, но в Брюк-
сел, Страсбург и навсякъде по 
света, са единни в говоренето 
и в поведението си, единни, 
сплотени в „юмрук“, отстояват 
гръцките национални интере-
си.

А у нас какво става?

В противовес на „Коалиция 
анти 40% в защита на Българ-
ската енергетика“ скочи „Коа-
лиция за климата – България“. 
Тя включва псевдо енергийни 
експерти и природозащитни-
ци, застъпници за климата от 
НПО и собственици на ВЕИ-
паркове. В своя декларация те 

„застават зад ангажимента 
за 40% намаляване на въглерод-
ните емисии в „Енергетика“ до 
2026 г., договорен с Европейска-
та комисия в Националния план 
за възстановяване и устойчи-
вост (НПВУ).“

Аргументите на тези 
псевдо-експерти са: 

„В действителност, отлага-
нето на реформите ще води до 
все по-сериозни здравни щети. 
България е трета в света по 
смъртност заради мръсен въз-
дух и към страната ни вече са 
предявени искания за нала-
гане на санкции заради недо-
пустимите нива на замърсява-
не. Само през 2016 г. емисиите 
на фини прахови частици, серен 
диоксид и азотни оксиди от въ-
глищните централи в България 
са довели до 607 преждевремен-
ни смъртни случая, 13 865 дни 
със симптоми при деца с астма 

и 298 случая на хроничен брон-
хит при възрастни.“ (край на 
цитата)

Това е манипулация на об-
щественото мнение с невярна 
информация, която ръковод-
ствата на „зелените“ НПО под-
насят в своите доклади до ЕК, 
ЕП за да заслужат финанси-
рането си от съответните не-
български фондации. С тях те 
допринасят за несправдливо 
налаганите санкции на стра-
ната ни. Истината е, че заболева-
емостта в региона на Комплекса 
„Марица изток“ е средната за 
регионите в България и е по-
ниска от тази в селищата, къде-
то няма ТЕЦ и въглищни мини. 
Средната продължителност на 
живота на жителите от региона 
се е увеличила с около 10 годи-
ни в сравнение с периода преди 
1952 г., когато започва строител-
ството на мините и ТЕЦ-ли. Това 
се дължи на подобряването на 
условията на живот, на пови-

шаването на жизнения стан-
дарт на хората от региона, в 
резултат на дейността на Ком-
плекса. За качеството на въздуха 
говорят многобройните пчелини 
в региона на мините и ТЕЦ, как-
то десетките хиляди скални ляс-
товици-бързолети, които еже-
годно гнездят в сгуроотвалите на 
ТЕЦ и на насипище „Дряново“. 
Старозагорска област е на пър-
во място по средна работна за-
плата на работещ, а безработи-
цата е минимална за страната. 
Псевдо-защитниците на въз-
духа, който дишаме, правят ма-
нипулативна асоциация между 
чистотата на въздуха в София 
и региона на „Марица изток“. Но 
трите големи ТЕЦ-ли имат съ-
временни сяроочистващи ин-
сталации , които отстраняват 
98% от серните емисии! Елек-
трофилтрите задържат и от-

страняват 99,9% от прахови-
те емисии от димните газове. 
Азотните оксиди са под допус-
тимите норми. А в ТЕЦ „АЕС-
Гълъбово“ димните газове, след 
като са преминали през сяро-
очистните инсталации и елек-
трофилтрите, се пропускат 
през охладителните кули, къ-
дето на принципа на „проти-
вотока“ падащата вода поглъ-
ща допълнително част от ос-
таналите емитирани газове, 
в.т. число и част от СО2. Благо-
дарение на това над комините и 
водните кули се издигат облаче-
та бяла пара смесена с очистени-
те изгорели газове, които се сто-
пяват във въздуха и не образуват 
смог над региона, като дено-
нощно надвисналият над Со-
фия. За сведение на самозваните 
„природозащитници“, насипи-
щата на мините са обиталище 
на десетки видове птици и бо-
зайници, които са обект на мест-
ните ловни дружинки. Във водо-
емите образувани в насипища-
та се саморазвъждат шарани, 
каракуди и други видове риби. 
Отнемането на печалбата на ТЕЦ 
ги лишава от възможността да 
модернизират прилаганите 
очистващи технологии. В цен-
тралите на Комплекса се изгарят 
средно денонощно 95 000 тона 
въглища и благодарение на при-
лаганите очистващи технологии 
и съоръжения въздухът е по-
чист от много региони в стра-
ната, където няма мини и ТЕЦ. 
В София няма ТЕЦ на въглища, 
но въздухът денонощно и цяло-
годишно е многократно по-мръ-
сен от този в региона на „Мари-
ца изток“. Това се дължи на хи-
лядите автомобили - леки и то-
варни, мнозинството от които 
нямат качествени катализато-
ри, които да пречистват емиси-
ите им. 

През студените месеци 

замърсяването на възду-
ха в столицата се увеличава от 
изгарянето на дърва, въглища 
и всякакви боклуци за отопле-
нието на сградите и еднофа-
милните жилища, които ня-
мат връзка с топлофикацион-
ните ТЕЦ. Смехотворна бе иде-
ята за закупуване и монтиране 
на филтри на всеки димящ ко-
мин. Кой и колко качествено 
ще поддържа тези хиляди ин-
сталации и какъв ефективен 
експлоатационен живот биха 
имали те? Никой не си напра-
ви труда да отговори на тези 
въпроси. Мръсният въздух в 
столицата и във всички сели-
ща на страната се дължи и на 
прашните улици, както и на 
липсата на достатъчно зелени 
площи. Всичко това се премъл-
чава от тези самозвани „защит-
ници на здравето на хората“. Те 
отричат ползата от наличието 
на СО2 в атмосферата за зеле-
ната растителност, за нейния 
по-бурен „здравословен“ рас-
теж, за увеличеното плодоро-
дие на земеделските култури. 

На стр. 10
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Уважаеми опечалени, 
Роднини и близки на скъпия 

за всички ни покойник – Евгени 
Георгиев Гиндев, 

Не споменавам неговите на-
учни степени – д-р и проф., не 
споменавам и воинския му чин 
– полковник от храбрата бъл-
гарска войска. Но това не е от 
неуважение към него – нашия 
другар, съратник, мъдър на-
ставник и неподражаем автор 
на в. „Нова Зора“. Това е заради 
неговата воля. И аз я спазвам. 

Той – доблестният офицер, 
човекът завършил три воен-
ни училища и две висши воен-
ни академии, неповторимият 
учен и авторитет в сложната 
военна наука, категорично не 
искаше да бъде принизяван 
до техните девалвирали стой-
ности днес. 

Не, не се отказваше от зва-
нията, воения чин и изми-
натия от него път. Напротив, 
беше горд с всички завоюва-
ни висини през годините, но от 
всичко най-ненавистни му 
бяха моралното пораженчес-
тво и избуялите в новите ус-
ловия попътна безпринцип-
ност и нагаждачество. Ако се 
случеше да се обърна към него 

с характерните две обръщения 
„професоре“ или „полковник“, 
държеше винаги да добавям и 
уточнението „ветеран от Сту-
дената война“.

Беше безподобен характер. 
Притежаваше неистово перо, 
ясна мисъл и непоколебим 
дух. За него нямаше друг ори-
ентир извън бъдещето на Оте-
чеството; нямаше друг крите-
рий, извън високата мярка на 
българския национален инте-
рес. Беше суров към всяко от-
стъпничество и непримирим 
към всеки предател. 

В първите години на бед-
ствието, което изпрати Бълга-
рия не просто в Третия, а в Чет-
въртия свят, ако все пак има 
такъв, при него – високопос-
тавения генерален директор 
на най-секретните военни на-
учни институции, пристига за 
„приятелско събеседване“ упъл-
номощен представител на мо-
гъща военна сила. България по 
това време е сред малкото стра-
ни, които много успешно раз-
виват приложението на упра-
вляемите летателни апарати, 
известни днес като дронове. 
Предложението за „сътрудни-
чество“, което според военния 

кодекс е равнозначно на измя-
на, е направено от госта в поч-
ти прав текст. Последвалият 
отказ на полк. Гиндев е кате-
горичен и пренелицеприятен. 
Сконфузен гостът си тръгва, но 
вместо отмъщение, завещава на 
полковника едно откровение-
пророчество. 

И тук, пред прага на нашето 
безвъзвратно „сбогом“ с него, ще 
си позволя да го повторя. Нека 
покойникът и Бог са ми сви-
детели за това, което зная, че 
изгаряше дните и нощите на 
нашия днес безмълвен прия-
тел. Без да подаде ръка на госта 
полк. Гиндев красноречиво от-
варя вратата пред него, но чува 
отровната прокоба: „Г-н полко-
вник, България дълго ще запла-
ща страшна и непосилна цена за 
тези 45 години, в които имаше 
възможност да живее мирно, да 
се развива и да изгражда лично-
сти, дръзки като Вас. Сбогом!“.

Останалото, както би казал 
Шекспир, е мълчание! И ние 
всички сме свидетели на онова, 
което се случи с Отечеството ни. 
Но аз мога и искам да свиде-
телствам за непримиримостта 
на покойника към така проко-
бената участ на Родината ни. 
И да заявя, че от тази негова 
непримиримост остана един 
неизтриваем белег на принад-
лежност, който може да бъде 
открит във всяка страница 
на в. „Нова Зора“ през години-
те; да бъде разпознат във вся-
ка дума на всеки един от на-
шите автори, които познаваха 

проф. д-р, полк. Евгени Гин-
дев. Днес, пред неговия вечен 
път, аз му дължа думи на благо-
дарност за всичко, което научи-
хме и, което запомнихме от него. 

Уважаеми близки и роднини 
на непрежалимия покойник,

Уважаеми приятели, другари 
и съратници,

Загубата е безвъзвратна и не-
възстановима. По-неумолима от 
императивите на живота ви-
наги е била само смъртта. Да 
се поклоним пред паметта и 
светлото дело на този, който 
подир България, най-много 
обичаше живота и честните, и 
достойни хора. Той бе един от 
знаменитата „пета кохорта“ 
на легиона на защитници-
те на Отечеството, към който, 
смея да твърдя, принадлежи 
и „Нова Зора“. Неговото име на 
можещ и знаещ е символ на от-
дадеността, присъща на бъл-
гарския офицер, към честта и 
волята за достойнство.

След акад. Николай Хайтов, 
след акад. Георги Близнаков, след 
посланик Христо Малеев и пи-
сателя Венцеслав Начев, както и 
след много други от дългия вече 
мартиролог на в. „Зора“ и „Нова 
Зора“, днес си отива от нас и же-
лезният Евгени Гиндев.

Мир на светлата му душа! 
Остава неговият пример и 
вдъхновеното слово на него-
вия живот. Приживе той напи-
са неповторимо изследване в 
4 тома, което обедини под об-
щото заглавие „Векът на Ста-
лин“. Вдъхновяваха го големи-

те примери. Великите вели-
чини на нашия век. И при тях 
търсеше отговора на въпросите, 
които и днес ни задушават.

Сбогом приятелю! Те са там 
– великите непримирими ра-
детели за всичко българско и 
родно. Те те чакат. Кажи им, 
че не сме ги забравили. Че ще 
помним и теб и няма да посра-
мим общото ни дело. И че Бъл-
гария ще пребъде! 

Въпреки всичко!
Мир на светлата ти душа.
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Негов ориентир беше 
бъдещето на Отечеството
На 25 декември, на връх Рождество Христово, приклю-

чи земния си път Евгени Георгиев Гиндев. Изпратихме 
го на 28 декември. От името на „Нова Зора“, прощал-
но слово произнесе Минчо Минчев – главен редактор 

на вестника и председател на ПП „Нова Зора“. Словото публи-
куваме по изричното настояване на близките на покойника 
и, заради неговата отдаденост през годините на каузата на 
„Нова Зора“. 1936 - 2022 г.

От стр. 9
Доказателство за това са тра-

диционно реализираните висо-
ки добиви, над средните за стра-
ната, от отглежданите земедел-
ски култури в региона, в това 
число и на рекултивираните от 
мините нарушени терени.

Друго некомпетентно тяхно 
твърдение е:

„...За разлика от предходна-
та версия на НПВУ, която пред-
виждаше пълното затваряне 
на 1.6 ГВт мощности, целта за 
намаляване на емисиите пар-
никови газове с 40% позволява 
различни възможности за пос-
тигането ѝ. Например, въглищ-
ните мощности да бъдат в се-
зонен резерв и да се включват 
при реален риск за енергийната 
система. Това означава запазва-
не на работните места в ТЕЦ и 
загуба на работни места само в 
минния сектор, където микс от 
решения могат да компенсират 
напълно засегнатите“... (край 
на цитата).

Това е твърдение на хора 
некомпетентни, без производ-
ствен и управленчески опит, 
които не са виждали мините и 
ТЕЦ. Те не са си направили тру-
да да посетят мините и да ви-
дят, че там не неграмотни хора 
копаят с кирки и лопати, и из-
возват пръста и въглищата с 
ръчни колички и вагонетки, 
хора, които можеш да наемаш 
сезонно, когато ти потрябват. 
В мините работят инженери, 
техници професионалисти с 
опит натрупан с години. Те уп-
равляват съвременни, огромни, 
високо производителни багери, 
изкопаващи от 2000 до 10 000 
куб.метра земна маса в час. 
Това са машини високи 30 до 
55 м и тежащи от 750 до 5500 
т, на собствен верижен ход. Из-

копаните земни маси пръст се 
извозват с гуменолентови тран-
спортьори с обща дължина над 
160 км., задвижвани от над 150 
задвижни станции. Добитите 
въглища се транспотират с гу-
менолентови транспортьори 
и електрифицирани ж.п. вла-
косъстави. В мините се поддър-
жат над 100 км. собствени ж.п. 
линии и 6 ж.п. автоматизира-
ни гари. През гарите на с. Кова-
чево и с. Трояново преминават 
през денонощието повече вла-
кове отколкото през софий-
ските гари взети заедно. В ми-
ните работят денонощно десет-
ки стационарни и преместими 
електрически подстанции, бул-
дозери, малки багерчета, ка-
налокопатели, челни товара-
чи, автогрейдери, автоцистерни, 
автовишки, автокранове, десет-
ки водосборници с автоматизи-
рани помпи и много други ма-
шини и съоръжения, които се 
управляват и поддържат от ви-
соко квалифицирани хора. Зна-
нията и уменията за повечето от 
тях не се придобиват за месец – 
два. Общата инсталирана мощ-
ност на електросъоръженията в 
мините е над 160 MW, сравнима 
с мощността на един от малките 
енергоблокове на ТЕЦ-2. Мини-
те експлоатират и поддържат 
собствен енергиен пръстен 
ВН – 110 KV, който е свързан 
директно към подстанциите 
на ТЕЦ-ли от комплекса. Въ-

преки това те не ползват никак-
ви привилегии и купуват елек-
трическата енергия от борсата 
наравно с всички индустри-
ални предприятия, като за-
плащат всички допълнителни 
такси за допуск и пренос. Об-
служващият персонал на мин-
ните машини и на тези в ТЕЦ не 
могат да бъдат случайни сезон-
ни работници. Доказателство за 
това е проблемът на герман-
ците, които не могат да въз-
становят работата в „замръзе-
ните“ си мини и ТЕЦ поради 
липса на квалифициран пер-
сонал, който се е пръснал след 
„замръзяването“ им. Не на по-
следно място, спирането на рит-
мичните минни дейности, може 
да предизвика катастрофални 
свлачища на минните бордове, 
които са на пределна временна 
устойчивост. За да се поддържат 
в стабилно състояние е необхо-
димо, те да се отработват непре-
къснато.

С тази си декларация члено-
вете на „Коалиция за климата – 
България“ показаха, 

кой е инициаторът на 
промените в Плана 

за възстановяване и 
устойчивост 

и кой подмени национал-
ните интереси с частни, кор-
поративни и антибългарски 
такива. 

Не ги респектира аварий-

ното спиране на един реактор 
в АЕЦ „Козлодуй“, което съв-
падна по време с недовърше-
ния планов ремонт на седми 
блок на ТЕЦ „Марица изток“ 
-2 и предизвика дефицит на ел. 
енергия в целия Балкански ре-
гион. Недостигът на електри-
чески ток бе покрит с внос, 
който предизвика скок на це-
ните не само у нас, но и в съ-
седните страни, които разчитат 
на нас, като традиционни изно-
сители на евтина електрическа 
енергия. Не вземат под внима-
ние проблемите на Австрия, 
Англия, Белгия, Германия, Ни-
дерландия и другите европей-
ски страни, които са инвести-
рали стотици милиарди евро 
във ВЕИ и въпреки това, (а 
може би заради това) страдат 
от остър дефицит на електри-
ческа енергия, а реализирана-
та средногодишна, борсова цена 
на електроенергията е равна или 
незначително по-малка от на-
шата. Те са принудени да пускат 
отново спрените си въглищни 
ТЕЦ-ли, за които внасят скъпи 
въглища от целия свят.

Реализираните средного-
дишни борсови цени на ми-
кса на електрическата енер-
гия в страните с които се срав-
няваме е, както следва: БНЕБ 
– 257,56 евро/MWh; Германия 

– 240,06 евро/MWh; Нидерлан-
дия – 246,13 евро/MWh; Фран-
ция – 281,57 евро/MWh, Ита-
лия – 307,36 евро/MWh; Гърция 
– 281,27 евро/MWh; Унгария – 
276,85 евро/MWh; Румъния – 
270,03 евро/MWh. А Полша, коя-
то съумя да защити капацитет 
за мощност и ползва референ-
ции при купуването на въгле-
родните квоти, при над 80% 
производство на ел.енергия 
от въглищни ТЕЦ е с цена от 
168,19 евро/MWh. 

Англия и Германия пускат 
нови въглщни мини и ТЕЦ-ли, 
а борсовата цена на електриче-
ската им енергия расте до не-
виждани до сега стойности. 
И тъй като сме като „скачени 
съдове“ в общия европейски 
енергиен пазар цената на бъл-
гарската борса също скоково 
расте.

За да заслужат и за напред 
„сребърниците“, които получа-
ват от небългарските фонда-
ции, „зелените“ НПО-активи-
сти продължават да клеветят 
българската конвенционална 
енергетика в докладите си до 
Брюксел с невярна информа-
ция. Настояват за увеличаване 
на квотния въглероден данък, 
за да се докаже „конкурент-
на“ стойност на несигурна-
та и некачествената електри-
ческа енергия от ВЕИ спрямо 
вискокачествената и сигурна 
експортна такава от ТЕЦ на 
местни въглища. А ВЕИ-ин-
сталациите са многократно по-
вредни, както за околната сре-
да, хората, всички живи орга-
низми, така и за климата, който 
те така демагогски „защита-
ват“.*

НИМА ЩЕ ДАДЕМ 
КОН ЗА КОКОШКА?

ФИГАРО: Съгласно  проуч-
ване, частта на „белокожото 
население” във Великобрита-
ния и Уелс силно намалява от 
преди двадесет години. Също 
така християните вече пред-
ставляват по-малко от 50 % в 
страната, докато мюсюлмани-
те бързо се увеличават. Това 
промяна ли е в историята на 
Великобритания? 

Дъглъс Мъри: Това е промя-
на, но тя се вписва  в  доста стар 
изминат път.  През 90-те го-
дини действителната средна 
имиграция към Обединеното 
кралство беше по няколко де-
сетки хиляди за година. През 
годините след победата на лей-
бъристите -  1997 г.,  тази цифра 
вече е стотици хиляди за годи-
на.  Миналата година  достиг-
на рекорда половин    

милион. Разбира се, тези яв-
ления имат последствия и с те-
чение на времето  население-
то се изменя. Описах това след 
оповестяването на последно-

то преброяване преди десет го-
дини  и писах за по-обширното 
влияние за Великобритания и 
целия наш континент, в „Стран-
ното самоубийство на Европа”. 
Но хората все още не знаят как-
во да правят  относно  имигра-
цията.  Така е навсякъде в разви-
тия свят. Политиците са прека-
лено слаби да прилагат зако-
на, населението се  променя и 
ако някой каже, че това не му 
харесва, веднага е обявяван за 
расист.  Трябва да се отбележи, 
че сме направили твърде мал-
ко по отношение на такива ог-
ромни изменения. Имаме впе-
чатлението, че сме притиснати 
в клопка навсякъде и посто-
янно.

ФИГАРО: Не е ли това ло-
гично развитие, защото Вели-
кобритания е стара империя  
и запазва Обединеното крал-
ство? 

Д.М. Не е задължително, ма-
кар че някои обичат изтъкване-
то на този довод  обикновено  с 
удовоствие. Те казват „Импери-
ята отвръща на удара”, сякаш 
цитат от филма „Звездни войни” 
е достатъчно разумен за откло-
няване на съществено обсъжда-
не. Не виждам никаква причина, 
обясняваща слабата дейност на 
Великобритания по границите 
й от началото на 50-те години. 
Преди това имахме  еднород-
но население около  хиляда го-
дини.

Предимствата на многоо-
бразието не са неизчерпаеми. 

Има степен, на която всъщ-
ност сте размили толкова ва-
шата култура, че вече не сте 
това, което сте били.

Но след като политиците 
изгубиха овладяване на ими-
грацията – и в определени слу-
чаи  благоприятстваха – те вече 

не можаха да го възвърнат. След 
това станаха едновременно две 
неща. Много подценихме броя 
на лицата, желаещи да дой-
дат на нашите брегове и силно 
надценихме  способността ни 
да включим  в обществото ни 
тези лица.

ФИГАРО: Сегашната демо-
графска промяна  съпътства-
на ли е от културни и полити-
чески преобразувания?

Д.М.  Разбира се: миграция-
та засяга всичко. Тя изменя на-
чините на гласуване, общест-
вените образци, поведението, 
съчетаването на обществото 
и решенията, които страната 
може да взема.  Например, из-
вестно е (от изтичане на сведе-
ния от Министерството на от-
браната), че има някои въпро-
си от външната политика, в 
които Великобритания, както 
и Франция, не ще може нико-

га да се намеси. Заради същест-
вуващи в страната  ни населе-
ния,  ако например в Пакис-
тан започне революция  - кое-
то е напълно възможно – какво 
тогава би могло или би поже-
лало да направи британското 
правителство, имайки пред-
вид населението на страната 
ни? В общонационален поглед, 
при прожекция в началото 
на годината на филм в някои 
кина, който бе обвинен в руга-
телство над исляма, тълпи  от 
гневни мюсюлмани  протес-
тираха и филмът бе спрян. По-
лицията мисли, че това е голяма 
победа за мира. Мисля, че това е 
ужасно предаване пред хора, 
които не би трябвало да са тук, 
щом не разбират свободата на 
словото. Но тук става въпрос 
също за душата на дадена на-
ция. Тази душа не се онаслед-
ява  от днес за утре. Израслите 

в дадена страна хора,  дълбоко  
обвързани  с нея, имат различ-
на връзка от тази на пристиг-
нал вчера човек. Следовател-
но, при повече имиграция във 
вашата страна,  поведенията  
се променят – и това включва 
нейните добродетели допълни-
телно. Изненадан съм, че хора-
та трудно признават това. Само 
мога да предполагам, че го пра-
вят, защото не желаят  това да е 
така. Но да желаеш нещо да е 
истина е различно от това то 
да е истина. Нашите страни го-
ворят за включване, сякаш става 
въпрос за добре разбрана  наука. 
Всъщност включването е много 
неустойчива не-наука.

ФИГАРО: Говорителят на 
министър-председателя Руши 
Сунак – самият той от индуска 
религия и с индийски произ-
ход – заяви: „Очевидно, Обе-
диненото кралство е многоо-
бразна страна, което би тряб-
вало да приветстваме”, това 
включва и многобразие на ре-

лигиите. Някои западни наро-
ди изразяват страха си, виж-
дайки изчезването на култур-
ното и политическото им на-
следство.

Д.М. Не разбирам защо хо-
рата да нямат право да се тре-
вожат за културното и полити-
ческото им наследство? Остана-
лата част от света се тревожи за 
това. Ако наскоро  бе напра-
вено преброяване на  населе-
нието в Индия  и се окажеше, 
че Делхи, Жайпур, Мумбай и 
Бангалор имат вече население 
с  малцинство на индийците, 
мисля, че индийците биха се 
запитали защо е така.  Разбира 
се, това е сложно нещо. От една 
страна е добре, че нашата сис-
тема е отворена и разнообраз-
на.  Горд съм, че лице с индий-
ски произход би могло да ста-
не министър-председател в 
Обединеното кралство, дори 
да е невъзможно да си предста-
вим, че бял мъж от  британски 
произход  би могъл да достиг-

не до подобна длъжност в Ин-
дия. Въпреки това, както често 
съм казвал и въпреки безкрай-
ните упреци към мен  по този 
повод, предимствата на раз-
нообразието не са неизчерпа-
еми. Има степен, на която вече 
сте размили културата ви до-
колкова, че вече не сте това, кое-
то сте били. Или даже разпозна-
ваем.  Някои хора се радвет на 
това. Това не се отнася до мен, 
предимно защото обичам стра-
ната и обществото ми, както и 
това, което бяхме и не ценя това, 
което стана с имиграцията про-
тив  ясните желания на общест-
веното мнение, заявени и повта-
ряни на всички избори.

ФИГАРО: Дори мигрант-
ските вълни да бъдат овла-
дени в бъдеще, въпросът за 
включването остава за пове-
чето западни общества. Как да 
отговорим на това предизви-
кателство?

Само три неща са значими  
при имиграцията: скорост-

та, културата и числеността.  
Ако  скоростта  и числеността 
са прекалено високи, не може-
те да се справите и всички по-
литици прехвърлят задачата на 
следващите след тях. 

 Въпросът с „културата” е 
труден. Лично аз бих предпо-
чел имиграцията да е по-ско-
ро от подобни култури, откол-
кото от много различни от на-
шата култури. Но тези от нас, 
които имаха същата гледна точ-
ка, явно загубиха в огромното 
смесване на леви и други ак-
тивисти, обявяващи пред об-
ществото  предпочитания към 
безредието на имиграцията 
на 20 век, защото (както заяви 
лейбъристки апаратчик) то ”на-
пъхва носа на десницата в раз-
нообразието”.  Скоро ще ви-
дим  дали те продължават да 
ценят това представление и 
дали все още мислят, че риско-
вете, които поставиха за в бъ-
деще пред  нашето общество, 
си заслужават усилията.

09. 12. 2022 г.
Превод от френски 

Лили Кръстева

Предимствата на разнообразието не са неизчерпаеми
Английският консервативен есеист Дъглъс Мъри прави разбор пред вестник „Фигаро“ 

за наличието на „бяло малцинство” в английските градове и неговите последствия

*Аргументирана обосновка на това твърдение е направена в публикацията „Двойствена-
та „Зелента политика на европейските лидери и натискът върху България“, публикувана 
във в. „Нова Зора“, бр. 47 от 06.12.2022 г.
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175 години от рождението на Христо Ботев

Както толкова пъти до-
сега, Безсмъртния ги 
усети отдалече по ле-
кото потръпване на 

земята. Юнската трева, подала 
се любопитно нагоре,  беше стъ-
пила с тънките си крачета вър-
ху него и полюшвана от лекия 
ветрец, като жива антена пре-
даваше надолу звуците на гор-
ния свят.   

Отпред както винаги вър-
веше групата, изобразяваща 
неговата чета –досущ с такива 
униформи, на калпаците стър-
чаха пера, носеха едновремеш-
ни пушки и саби и знаме със 
заветните думи. Целият поход 
се предаваше на живо по ня-
колко телевизии – тръгваха от 

брега, където някога беше сля-
зъл от парахода и стигаха тук 
точно на лобния ден.  

След малко чу и песента – 
пееха я с неговите четници ко-
гато преминаваха реката: 

Не щеме ний богатство, не 
щеме ний пари…  

Това се повтаряше година 
след година. Беше се прими-
рил, но гнева така и не можа да 
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обуздае. Сменяха се времена и 
хора, колоните се точеха с вен-
ци и цветя – със сведени глави 
и с приглушени гласове, изпъл-
нени с признателност и почит. 
В началото правеше опити да 
ги предупреди, викаше им: „Не 
там! Тук съм!”, но проумя, че не 
го чуват и се отказа.

Повечето походници от 
малките градове и селата носе-
ха барабани. Барабаните тропо-
ляха, групите усърдно се опит-
ваха да маршируват в крак. От-
страни изглеждаше малко теа-
трално, но  трогателно… 

Така и сега. Първите се из-
равниха с оврага край пътя, 
където лежеше Безсмъртния, 
подминаха го и поеха по стъ-
палата към величествения 
паметник в подножието на 
върха. 

Гневът отново се надигна в 
него – сляп, безсилен, изгарящ. 

За кой ли път си спомни ко-
шмарната привечер: как се 
опитваше да потисне обзело-
то го отчаяние, как предате-
лят се приближи на пръсти 
и стреля два пъти в гърба му, 
как падна, а когато острата 
болка го освести за миг, видя 
в процепа на здрача онзи да 

катери нагоре подир побяг-
налата дружина. Преди проце-
път на светлината да се затвори 
завинаги, успя да извади револ-
вера, насочи го към шума от 
стъпките и дръпна спусъка…

Неколцина от четата се вър-
наха, затрупаха двамата  бър-
зешката – кой където бе паднал 
– и се шмугнаха в гъсталака на 
нощта. 

Започваше вечността.
Мина време и тия същи-

те надойдоха с още неколци-
на. Бяха въодушевени, изрича-
ха едри думи за свободата и 
заслугите си към нея – позна 
ги, макар да говореха възтеж-
ко като  големци, а останали-
те слушаха почтително. Но те 
го подминаха и спряха горе 
до скалата, където бе долазил 
смъртно улучения негов уби-
ец. В един глас заговориха как 
докато се съвещавали, именно 
на това място под върха до-
шлият изневиделица враже-
ски куршум ударил войвода-
та точно в челото. Как взели 
оръжията, документите и ча-
совника му и как с риск на жи-
вота си го заровили точно на 
това място  минути преди да 
дойде башибозука. 

За предателя не обелиха 
дума. 

Никой не чу подземния глас 
на Безсмъртния, който гневно 
се опитваше да надвика бръщо-
левенето   им…

После построиха памет-
ника – издигнаха го върху 
костите на предателя, а на 
гранита издълбаха неговото 
име. Тогава в един миг проу-

мя жестоката ирония на ста-
налото и го обзе ужас – той 
тънеше безимен в песъчли-
вия овраг край пътя, а името 
му беше издълбано горе вър-
ху  гранита, под който леже-
ше предателя. 

По някое време смениха 
кръста на монумента с пето-
лъчка, после пак го върнаха… 
С името му бяха наречени ули-

ци и площади, читалища и 
футболни отбори; образът му 
висеше в канцеларии, училищ-
ни коридори и официални при-
емни, стихотворенията му се 
четяха във всеки буквар… 

Започваше най-непоноси-
мото. 

Безсмъртния лежеше във 
влажните пясъци и слуша-
ше как горе фанфарите даваха 
началото на тържествената 
проверка. Усилвателите раз-

насяха из стаените дебри име-
ната на десетките паднали за 
свободата, изричани бавно и с 
мраморни гласове от актьор и 
актриса. Сред другите – и това 
на предателя… 

После идеше ред на пър-
венците с техните речи – едни 
и същи всяка година: припов-
дигнати, дежурно оптимистич-
ни, гръмки. Клетвени речи. 

Всички се кълняха. Закле-
ваха се да следват безсмърт-
ния му пример, да са достой-
ни за неговия подвиг, за ми-
слите и мечтите му – да бъдат 
докрай негови верни после-
дователи, да отстояват тита-
ничното му дело…

Безсмъртния знаеше, че 
заровения под паметника 
предател също ги чува – бяха 
го затрупали така, че дясната 
му ръка опираше челото и ся-
каш отдаваше чест, приемай-
ки рапортите и клетвите на жи-
вите горе.

Проверката свърши. Мно-
жеството започна да слиза – 
колоните се разотиваха, хората 
говореха оживено, доволни, че 
са изпълнили патриотичния 
си дълг. Онзи горе продъл-
жаваше да отдава чест, а те се 
качваха по колите и автобу-
сите и се запътваха да претво-
рят в живота дадените пред 
него клетви и обещания.

Паметникът на Ботев и неговите четници на връх „Околчица“.

Антология

ВЕТРОВЕТЕ 
КРЪСТОСВАТ 
НАД ВОЛА

Тук е паднал певецът, орелът,
тук е рухнал дъбът исполин.
И хайдушката нощ се навела
да целуне великия син.

Самодивите в бяла премяна
и орлицата … звездния свод
са останали живо предание
във душата на моя народ.

Промълвим ли България само,
ние виждаме Ботева жив.
Той стои върху нашето знаме
легендарен, безсмъртен, красив.

А земята ни тъмнокафява
страшна ботевска сила таи.
Враговете кого ще смущават?
Теб, Българийо, кой ще смути?

…Ветровете кръстосват над Вола
и обвяват със вечност върхът.
И ведно със мъглите отдолу
много стари легенди пълзят.

Те ни спомнят за Искъра мътен,
за вековни тегла и сълзи.
Не шумете! Вървете си в пътя.
Не разбуждайте Ботев, врази!

Иван РАДОЕВ


