
М
ногозначността на 
всичко, което се слу-
чи при честването на 
151-та годишнина от 

рождението на големия български 
революционер и радетел на бъл-
гарщината Георги Николов Дел-
чев – Гоце, тепърва ще бъде из-
следвана. Но някак внезапно, тя 
извика в съзнанието ми разказа 
на проф. Емил Георгиев за едно 
признание на изтъкнатия „ис-
торичар“ акад. Блаже Ристов-
ски. На конгреса по славистика 

във Варшава, през далечната 1973 г., ръководителят на македон-
ските учени в Скопие, атакуван със съкрушаващи аргументи от 
проф. Емил Георгиев, заради неверните твърдения за някаква 
нова македонска нация, губи самообладание и примирително 
признава: „Ела в Македония да бъдеш българин, ако смееш. Ти ле-
жал ли си в затвора за българско име? Не си. А аз съм лежал две го-
дини!“ 

Някой идеен потомък на Светозар Вукманович-Темпо, пала-
чът на българите от Вардарска Македония, навярно би казал: 
„Блаже Ристовски е имал късмет. Леко се е отървал!“

В жестокия мартиролог на българщината в Македония и до 
днес има понятия и названия, които мигом изправят косите на 
всеки край Вардар, който таи в сърцето си въгленчето на родо-
вата памет. Защото те са неизтриваеми знаци от топография-
та на едно чудовищно и нечувано мъченичество, пред което 
бледнеят и тайните архиви на Инквизицията. Идризово и Голи 
Оток, например, не са просто название на най-голямата тъмница 
на Балканите. Те са свидетелство за изтърпелите нечувани мъки 
над 120 хиляди българи, преминали през тях. Те са жестокият 
символ на една кървава вакханалия, крайната цел на която е 
формирането на т.нар. македонска нация. 

Но съществуват и понятия като „Кървавия Божик“, чиято 
равнопоставеност в българското мъченичество с Батак и Перу-
щица, не буди никакво съмнение. На 7, 8 и 9 януари 1945 г. би-
ват изклани и разстреляни без съд и присъда 1260 души, чия-
то единствена вина е непростимото им, според главорезите на 
Светозар Вукманович-Темпо, българско народностно самосъз-
нание. 
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Минчо МИНЧЕВ

151 години от рождението на Гоце Делчев

МАКЕДОНИЯ – ТОПОГРАФИЯ НА 
БЪЛГАРСКОТО МЪЧЕНИЧЕСТВО

Художник Иван Соларов

На Гоце Делчев

Ден денувам - кътища потайни
нощ нощувам - пътища незнайни;
няма тато, нито мама -
тато да ругае,
мама да ридае...
Леле моя
ти Пирин планино!
Море черно
цариградско вино.

С враг врагувам - мяра според мяра,
с благ благувам - вяра зарад вяра;
нямам братец, ни сестрица -
братец да ме хвали,
а сестра да жали...
Леле моя
сабя халосия!
Море люта
одринска ракия.

Бог богува - нека си богува,
цар царува - века ли царува?
Нямам либе, първа обич -
мене да очаква
и да ме оплаква...
Леле моя
пушка огнебойка!
Море тънка
солунска девойка.

Пейо ЯВОРОВ

ХАЙДУШКИ ПЕСНИ
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В град Велес са убити 54 
човека; в Куманово – 40! От 
град Струмица е осъденият 
адвокат Манасиев, прочут за 
времето си, който е изпратен 
в затвор в Шумадия, където 
и умира. Неговата непростима 
„вина“ е била, че при посеще-
ние в София дъщеря му е ка-
зала, че е българка! Запомнил 
съм и друг невероятен случай: 
заради притежание на книга-
та „Ранни спомени“ от Симеон 
Радев, Лазар Крайниченец на 
78 години, от град Велес, е бил 
осъден на 5 години строг тъм-
ничен затвор, конфискация 
на къщата му и доживотно 
отнемане на пенсията, която 
е получавал. 

За притежаването на друга 
книга - „Такава е истината“, 
от Цола Драгойчева, наказа-
телната санкция е 10 години 
затвор! За онези в България, 
които не са и чували за нея, и 
не са я чели, ще кажа, че това 
е късно признание на изтък-
натата деятелка на БКП за по-
грешната политика на нейна-
та партия и за това, как юго-
славските комунисти са из-
мамили БКП  по въпроса за 
Македония. Това включва па-
губните илюзии за Балканска 
федерация, предаването на 
костите на Гоце Делчев, които 
сега са в Скопие, насилстве-
ното отбългаряване и пре-
връщането на корави бълга-
ри в македонци, шетането на 
емисари, които преподават 
„македонскийот язик“ и пр., и 
пр. Терорът и отсам, и оттатък 
Деве баир,е бил непрестанен и 
кървав. 

След 1945 г. във Вардарска 
Македония, са монтирани по-
вече от 700 съдебни процеса,  
по силата на прословутия За-
кон за защита на македонска-
та национална чест. Жертвите 
на терора достигат чудовищна 
цифра – над 13 000 души! 

Издевателствата край Вар-
дар нямат аналог в по-ново вре-
ме. В споменатия град Кумано-
во например, е избит  цели-
ят персонал на гимназията - 
като се започне с директора и 
учителите, и се свърши с при-
служника и разсилния!...

Знаят ли се в България 
тези факти? Помнят ли се? 
Знае ли се, че днес берем пло-
довете от отровните семена 
на „македонската нация“, един 
от духовните бащи на която е 
прочутият приятел на „дру-
га Тита“ - Милован Джилас? 
Помним ли кой е железният 
юмрук на македонизма, кой-
то погубва хиляди българи в 
Македония след 1945 г.? Него-
вото име е Александър Ранко-

вич – кръволокът, министър на 
вътрешните работи на Югосла-
вия. Същият, който съвместно с 
Джилас цели 7 дни е обикалял 
с яхта и е оглеждал островите 
в Адриатическо море, за да из-
бере мястото за най-душегуб-
ния концентрационен лагер 
- Голи Оток. 

Веднага след 1989 г. Мило-
ван Джилас посети България, 
колкото да преживеем всич-
ки ние един незабравим позор. 
Поне за мен това бе непростимо 
опущение на демократичните 
власти, но бях радостен да ус-
тановя, че като мен мислят още 
стотици хора. На границата в 

Калотина Джилас бе посрещ-
нат с букет червени карамфили 
от фалшивия дисидент... Радой 
Ралин! Поемам отговорността 
за това си твърдение и обеща-
вам друг път да се аргументи-
рам подробно за него. 

Не знаеше ли Радой Ра-
лин кой е Милован Джилас? 

И покойният вече Александър 
Лилов ли не знаеше това, че се 
срещна с него и както писа на-
времето „Дума“, „говореха един и 
същ език – езикът на демокраци-
ята“? И Стефан Продев, и ко-
легите от вестник „Дума“ ли не 
знаеха кой е Милован Джилас? 
И здравстващият и до днес „сме-
хурко“ Йордан Попов, тогава 
главен редактор на в. „Стършел“ 
, ли не знаеше? 

Тези въпроси към Ралин, 
Лилов и Продев сме ги задава-
ли от страниците на „Зора“ не 
за първи път. Задавахме ги до-
като бяха все още живи старите 
грешници – царство им небесно. 
Но властта, дори когато е безпо-
лова и импотентна, особено по 
демократични показатели, не 
обича неудобните истини. Най-
вече защото свидетелствата за 
българоубийствата и българо-
убийците, са част от зловещата 
доктрина за ликвидирането на 
всеки национален дух, който е 
еманация и същност на нацио-
налната държава. А демокра-
тичната наша власт вече 33 го-
дини се тренира по нормати-
вите на спуснатия за целта ан-
тибългаризъм. През това време 
понятието „демокрация“ в уста-
та на управляващия държава-
та ни, божем, „елит“, успя да се 
превърне в изпразнен от съдър-
жание стилистичен елемент. И 
една от най-големите опаснос-
ти, която дебне обществото ни 
днес, е течащият пред очите ни 
опит „демокрацията“ да бъде 
принизена до нивото на фор-
мална идеология, която в името 
на една фалшива политкорект-
ност, вечно ще недовижда оче-
видните истини на живота и ре-
алностите на историята. Нещо 
по-лошо - и ще ги пренебрег-
ва! – „в името на евроатланти-
чески цели и ценности“, което е 
и целта на занятието. Така по 
думите на поета, българската 
„мъка ненаписана, сама в прос-
транството ще скита“, подоб-
но на истината за Струмишката 
петорка, която в случая не ис-
кам да премълча, защото е обяс-
нение и за способите, с които 
бе трансформирано българско-
то самосъзнание. За да ни дави 
днес една дива омраза на от-
родените, равнозначна може 
би на тази, която пак чрез те-
рор, промени вярата на част 
от българския народ, преди 
няколко века. 

Масовите процеси, които 
сърбоманския марионетен ре-
жим в бившата „социалистиче-
ска“ Македония, е водил срещу 
по-видните българи, в края на 
40-те и началото на 50-те годи-
ни на миналия век, не бяха чу-
вани и оценявани, заради док-
тринални причини, в същин-
ска България. Замислената от 

Комунистическия интерна-
ционал зловеща екзекуция на 
българщината в Македония, 
се извършваше систематично, 
за съжаление и от двете страни 
на границата. Но докато тук, в 
България, тези процеси не оста-
ваха все пак скрити, то репреси-
ите на югославските комунис-
тически власти срещу бълга-
рите там, бяха напълно неиз-
вестни. Всички връзки с Горна 
България бяха прекъснати, но 
отсам Деве баир можеше и да 
се чуе по-късно речетатива: „А 
при Тито, смърт, вериги, и по-
жарища, и глад!“, колкото да ни 
се внуши, че ние тук, сме на пра-
вия път. Оказа се обаче, че край 
Вардар това състояние на вой-
на срещу националното само-
съзнание е предизвикало сил-
но брожение. И то тъкмо сред 
поколението, чиито мозъци се 
стремеше да индокринира и по-
лира „титовата омладина“.

Навремето в „Зора“ публи-
кувахме интервю с г-н Методи 
Димов от Битоля, който раз-
каза, макар и на кратко, за про-
тестното движение сред млади-
те българи-македонци, в нача-
лото на 50-те години на ХХ век. 
Спомням си, че тогава по мол-
ба на група ученици от Петрич 
поместихме материали, обри-
суващи картината на етнокул-
турния геноцид, извършен от 
сърбоманския комунистически 
режим във Вардарска Македо-
ния, след края на 1944 г. 

Днес, във връзка с извраще-
нията по отношение на истина-
та и правдата за българщина-
та край Вардар, си струва да си 
припомним някои забравени 
странички от епопеята и спосо-
бите, с които бе угасяван огъня 
на българщината там.

В периода 1945-1953 г. из-
бухват вълнения в гимназиите 
на Скопие, Охрид, Кичево, Велес, 
Кавадарци и Струмица. За раз-
лика от бунтовете на гимнази-
стите в Охрид през 1953 г., дру-
гите сблъсъци не завършват със 
смъртни случаи. Показателно в 
това отношение е случилото се 
в Кавадарци, когато предател-
ството на споменатия по-го-
ре Блаже Ристовски, по-късно 
изтъкнат „историчар“ и аполо-
гет на македонизма, „отменя“ 
процеса. Но не и засиления 
интерес на УДБА, пред която 
бледнеят достойнствата, при-
писвани на нашата ДС. По-на-
татъшната съдба на някои от 
участниците в гимназистките 
протести в Струмица през 1948 
г., само потвърждават това.

По същество, вълненията 
сред младите хора, са спонтан-
на реакция на серията съдебни 
процеси, монтирани и в София, 
в периода 1946-1948 г. Проце-
си срещу български интелекту-

алци, свързани с ВМРО, между 
които и роденият в град Стру-
мица д-р Васил Иванов. Те из-
бухват през 1948 г. съвсем неор-
ганизирано, главно сред уче-
ниците от 6-7 гимназиален 
клас (наши 10-11 клас). Арес-
туваната група от тридесети-
на души, начело с нейния орга-
низатор Шаламанов, престоя-
ва известно време в предвари-
телния арест. Следват рутинни 
изтезания и обвинения в „бу-
гарашка“ дейност, но за момен-
та нещата привидно свършват 
дотук. Те обаче ще имат своето 
неминуемо трагично продъл-
жение, което ще остане в исто-
рията на македонските българи 
като символ на тази голгота, 
за която политическия елит 
и на вчерашна, и на днешна 
България, бе сляп и глух. И 
продължава да бъде такъв!

След гимназисткия бунт в 
Струмица част от момчетата се 
разпръсват из Македония, но 
други продължават дейност-
та си. Две-три години по-късно 
петима от тях остават във връз-
ка помежду си като студенти в 
Скопския университет и раз-
пространяват сред колегите си 
идеите на ВМРО, с което дават 
израз на своето българско само-
съзнание. Това налага да си при-
помним покритите им с праха 
на историята имена: Борислав 
Белев, син на д-р Александър 
Белев, студент по медицина; 
Стефан К. Топчев, студент по 
право; Георги Т. Костуранов, 
Мирчо Хр. Пецев и Георги Т. 
Яръмов. Системно и продъл-
жително УДБА е следяла дей-
ността им, докато на 13 август 
1951 г. пристъпва към дейст-
вие.

Привечер групата е издебна-
та в градската градина на Стру-

мица и отведена в неизвестна 
посока. След чудовищни из-
тезания, на 14 август петимата 
българи са откарани в района на 
гръцко-югославската граница. 
По-късно сърбоманските вла-
сти ще твърдят, че студентите 
са били застреляни „при опит 
да преминат незаконно на гръц-
ка територия“. Това обяснение 
обаче трудно може да издържи 
красноречивите факти: изва-
дените им очи и изрязаните 
ръце на момчетата, чийто вид 
хвърля в ужас цяла Струмица, 
когато труповете им са дока-
рани с мулета и изложени за 
„назидание на бугарашите“.

Погребението на студенти-
те, известни в Македония като 
„Струмишката петорка“, съ-
бира голяма част от население-
то на град Струмица. Обезобра-
зените тела на Топчев, Косту-
ранов, Пецев и Яръмов са по-
гребани в общ гроб, над който 
роднините издигат голям па-
метник, който става символ на 
българската съпротива в Маке-
дония срещу сърбоманския ма-
рионетен режим на македонис-
тите. Борис Белев е погребан 
отделно, по искане на неговите 
близки. 

Силно се съмнявам, че ако 
днес български телевизионен 
екип реши да се отбие в град 
Струмица и да потърси не гро-
ба, а спомена за гроба на „Стру-
мишката петорка“, той би от-
крил някого, който да се съгла-
си да говори за паметника, из-
дигнат в прослава на подвига 
им, а също и като обвинение 
срещу еничерството на хора 
подобни на Лазо Колишевски 
– един от най-дълго управлява-
лите републиката край Вардар. 
Четири месеца след построява-
нето на паметника, офицери 
от УДБА са го взривили. Ре-
зултатът от подобна „профи-
лактика“ е и днешното по-
ложение на българските кул-
турни клубове в Република 
Северна Македония и участ-
та на нашите братя край Вар-
дар. 

Скопската номенклатура 
обаче не успява лесно да разру-
ши един друг паметник – онзи, 
неръкотворният, по думите на 
поета, който се издига в преде-
лите на всеки непокорен дух. 
За него народът във Вардар-
ска Македония е изпял една 
от най-разтърсващите свои 
песни. На български език! 
Изпял я е като преклонение 
пред подвига на всички, които 
загинаха, защото не можеха да 
понесат, че Македония, която 
е люлка на българския дух, 
ще бъде превърната в него-
ва гробница. Под отродител-
ния поглед през годините и 
на властите в София. 

Н
е разбрахте ли, жалки 
политикани, че отива-
нето ви в Македония 
като наплашени ми-

шоци, е позор за Гоце Делчев 
и позор за България? Отидохте 
там, съобразявайки се с техните 
сърбомански изисквания - със 
запушена уста, с превит гръбнак 
и наведена главица, която ос-
тра скопска сабя милостиво бе 
„обещала“ да не сече в събота – 4 
февруари 2023 г.!

Какво срамно зрелище беше 
това! Не посмяхте да заявите от 
трибуната на тържествата, че 
роденият в Кукуш българин 
Гоце Делчев, е посветил живота си на България. 
И е загинал за българското дело! Не посмятхе да 
заявите, че по негово време българите съставля-
ват 92 процента от населението на Македония! 
Не посмяхте да заявите, че дори сега, въпреки 
нароилия се огромен брой албанци, българите са 
мнозинство в Македония, но не смеят да призна-
ят българския си етнос, защото в продължение 
на цял век са смазвани, репресирани, избивани!

Като знаехте, че няма да посмеете - за кой дя-
вол тогава ходихте в Македония? И какво  „праз-
нувахте“? Тържеството на македонизма над 
България ли?

О, зная, зная! Вие тръгнахте да чествате Урсу-
ла Лайен и Макрон, а не Гоце Делчев! Не ви е еня 
вас, че ЕС, по отношение на българската нация, е 
само зловещо продължение на Берлинския кон-
грес и конструкциите на Коминтерна. 

Помъкнахте се в събота като три синджира 

роби към Македония, за да под-
печатате с присъствието си по-
редното историческо предател-
ство над което винаги тържест-
вува креативността на предате-
ля, защото той винаги е глупак. 
А глупакът не осъзнава после-
диците. Отидохте в Скопие кол-
кото само да кимате в знак на 
съгласие и да ручате крастави-
те жабоци, които предварител-
но бяха включени в менюто ви. 
По-добре беше да ви бе отнесъл 
Вардар! Как не ви вкамени Гос-
под, заради брътвежите ви, че 
се изправяте в защита на „бъл-
гарското малцинство“ и на 

„близкия ни македонски народ“ - по-добре да бя-
хте онемели! „Македонският народ“ (православ-
ните в Северна Македония ) не ни е близък - той 
е единосъщен с нас. 

Единственото достойно нещо, което тряб-
ваше да сторите, е да наложите безпрекослов-
но вето над влизането на Северна Македония 
в Европейския съюз. Така и Скопие, и Брюксел 
биха започнали да ви уважават с един микрон 
(макрон) повече. А 151-та годишнина от рожде-
нието на великия български революционер Гоце 
Делчев трябваше да отпразнувате тук, в Бъл-
гария – в Родината, за която той се е борил и е 
пролял кръвта си. Тук, в България, където е Ро-
дината на всички македонски българи. Родина-
та, в чието име пострада и Християн Пендиков 
- „този господин“, - както крайно пренебрежи-
телно и непристойно го нарече наглецът Дани-
ел Лорер. 

Милена ВЪРБАНОВА

Струмишката петорка:  Мирчо Хр. Пецев, Стефан К. Топчев, Борислав Ал. Белев, Георги Т. Косту-
ранов и Георги Т. Яръмов

В Благоевград се проведе шествие в памет на революционера Гоце Делчев.

НА СТРУМИШКАТА  
ПЕТОРКА

(народна песен)

Снощи си, майко, замръкнах
во Беласица планина,
край мало село Орманли
край сува река Тракайна.

Тамо си, майко, яс видох
титови клети жандари,
сите со пушки, шмайзери,
сите касапи, убийци.

Пет души момци карая
со раце назад вързани
пет души млади студенти
верни на Ванчо Михайлов.

Ги видох, майко, ги познах
милите деца струмишки
Яръмов, Пецев и Топчив,
и Костуранов, и Белее.

Викове страшни от болка
я будат нощьа заспала,
я сепват гора зелена
и мало село Орманли.

Пукная пушки, пищови,
окная люти шмайзери,
падная млади юнаци
во буйни кърви залени.

Не плачи, майко робиньо,
не плачи Македонио,
ти ке да бидеш слободна,
слободна и независима.

По-добре беше да ви бе 
отнесъл Вардар!
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В
ярно е написаното от Хе-
гел, че всички събития в 
историята се случват по 
два пъти. Вярно е и до-

пълнението на Маркс: първият 
път, като трагедия, вторият - като 
фарс. Ето че след злополучното 
за десницата и най-вече за Бъл-
гария пребиваване във властта 
на Иван-Костовото Обединение 
на демократичните сили (ОДС), 
у нас се пръкна ново, карикатур-
но ОДС („Обединение на добрите 
сили“). То включва отпадъците 
от старото ОДС в лицето на „ко-
алицията от коалиции“ Демо-
кратична България, съставена 
от ДСБ, „Да, България!“ и „Зеле-
но движение“, и новоизлюпената 
укролюбива, русофобска, евро-
атлантическа и центристка ПП 
(„Продължаваме промяната“). 

Дългите и настойчиви опити 
на бившите съдружници в пра-
вителството на Кирил Петков да 
се доберат до предизборен съюз 
и общи изборни листи с ПП да-
доха резултат. Националните 
политбюра на ДСБ и „Да, Бъл-
гария!“ упълномощиха своите 
ръководители да се спазарят с 
Кирчо и Асенчо, а пък гостува-
щият на форумите политически 
„годеник“ Кирил Петков заяви с 
характерния за него антиграма-
тичен изказ: „Целта е да обеди-
ним силите на добрите сили“. В 
това изречение има точно тол-
кова логика, колкото в уверение-
то, че България под ръководство-
то на Петков била застанала „на 
правилната страна на истори-
ята“, подкрепяйки военно на-
паднатата от руснаците Украй-
на. Ясно е, че авторът на подобни 
глупости не е българин, ако и да 
има и българско, освен канадско-
то си гражданство. Така или ина-
че, 

шарлатаните от ПП, 

както ги нарече президен-
тът Радев, кандисаха да прене-
сат като куче кърлеж паразити-
те от ДБ до следващото НС. Все 
пак между тях има нещо общо: 
крипто пирамидата „Нексо“, 
финансирала с десетки даре-
ния от по 20 000 лв. „Да, Бълга-
рия!“ и с неизвестни засега суми 
ПП. Изборите на 2 април ще по-
кажат кой е спечелил и кой е за-
губил от този брак по сметка. 
Факт е, че партията на Асен и 

Киро надви своята надменност и 
презрение към малкия партньор, 
оправдавайки се с това, че иска 
да е първа политическа сила, за 
да получи първия мандат за съ-
ставяне на правителство. Нищо 
че това няма да е достатъчно за 
осигуряването на подкрепящо 
ги парламентарно мнозинство. А  
не се виждат и други мераклии да 
се коалират с ПП, имайки пред-
вид предишното им „управление 
на хаоса“. Което спокойно може 
да се квалифицира и като мрежа 
от лъжи, хвалби и политиче-
ски дилетантщини. Започна се с 
внезапното посещение на Кирил 
Петков в Република Северна Ма-
кедония (РСМ) и откриването на 
абсолютно ненужната и губеща 
авиолиния София-Скопие. После 
беше обещанието да имаме заво-
ди за производство на батерии 
и електроавтомобили. Последва 

ги сделката за 7 танкера с втеч-
нен газ от САЩ, при положение, 
че нямахме запазени терминали 
за регазифицирането му. Тога-
ва се намеси една частна фирма 
„Мед“, чийто служител бе спеш-
но назначен начело на държав-
ната „Булгаргаз“. И започна едно 
пълнене на газохранилище-
то в Чирен с руски газ, доста-
вян през Гърция, което според 
опонентите на ПП е ставало на 
30% по-висока цена. А обявена-
та още от Борисов „пълна дивер-
сификация“ през газовата връз-
ка с Гърция така си остана не-
довършена, та едва служебно-
то правителство на Гълъб Донев 
трябваше да довърши и въведе 
в експлоатация въпросния газо-
провод. Какво тогава остана от 
управлението на Кирил Петков, 
Асен Василев, Копнелия Нино-
ва, Атанас Атанасов и Христо 
Иванов? 

Практическото скъсване на 
отношенията с Русия 

и добавянето към енергий-
ната криза и политическа така-
ва. Или скандалният меморан-
дум, подписан с Gemcorp, кой-
то уж не беше обвързващ пък 

носеше подписа и на българския 
министър на енергетиката Алек-
сандър Николов. И включваше 
клауза за арбитраж, която би 
могла да се използва от Gemcorp 
за финансови претенции към 
нашата страна в случай на ней-
на неустойка? Само падането на 
правителството и последвало-
то разнищване на съмнителния 
меморандум попречи на риска 
България да бъде санкционира-
на и, заради участието на руски 
олигарси и капитали в обещава-
ните от Gemcorpв зелени енер-
гийни проекти на българска те-
ритория. И респективно, на из-
тичането на важна информация 
за цялата ни енергетика. Нейсе, 
разминахме се само с уплаха, 
благодарение на сгромолясване-
то на „кабинета на промяната“.

Правителството „Петков“ 
падна не само заради поиска-

ния от ГЕРБ вот на недоверие, 
а и заради оттеглянето на ИТН 
от коалицията. Оказа се, че Киро 
не познава не само историята и 
културата на България, ами и в 
чисто човешките си отношения 
с партньорите гази с кални бо-
туши. Историята няма правил-
на и неправилна страна, тя се 
пише и тълкува от победите-
лите. А начело с такива ръково-
дители България винаги ще се 
оказва на погрешната и губеща-
та страна: в политиката, не в ис-
торията. Или, както написа Лю-
бов Степушова в „Pravda.Ru.“ 
(02.02.2023): „България сбърка с 
Байдън, както по-рано с Хит-
лер“. Тя се позовава на написа-
ното от журналиста Явор Дач-
ков и писателя Димитър Не-
дков. Исторически факт е, че и 
депутатите от Камарата през 
1941 г. одобряват с аплодис-
менти решението на преми-
ера професор Богдан Филов 
да присъедини България към 
Тристранния пакт с оправда-
нието, че така ще постигнем 
националното си обединение. 
Акламират и обявяването на 
„символична“ война на Англия и 

САЩ, след което София и други 
наши градове са подложени на 
съвсем не символични бомбар-
дировки от съюзническата, ан-
гло-американска, а не съветска 
авиация. Резултатът от царската 
авантюра е известен и той може-
ше да е далеч по-плачевен, ако 
през 1944 г. България не беше 
обявила война на хитлеристка 
Германия. 

Доминираното от „прави ев-
роатлантици“ 48-мо НС извър-
вя същия катастрофален за 
България път. То започна с де-
кларация за военна помощ на 
Украйна и с ремонт на Избор-
ния кодекс, при който се върна-
ха шашмите с хартиените бю-
летини, а машините за гласува-
не се превърнаха в обикновени 
принтери. Вината за последното, 
обаче, не е на ПП и ДБ, а на ГЕРБ, 
ДПС и БСП. А „войнолюбци“ се 

оказаха, както депутатите на 
ГЕРБ и ДПС, така и тези на ПП 
и ДБ. От едната страна имаше 
„хартиена коалиция“, а от друга 
- „коалиция на войната“. 

Парламентът-запъртък, 

както го нарече Христо Ива-
нов, не успя да прокара нито 
съдебна реформа, нито да сва-
ли главния прокурор Иван Ге-
шев и да приеме законите, изис-
квани по плана за възстановя-
ване и устойчивост. Така парите 
от ЕС станаха мираж. Парламен-
тът успя с триста зора да вди-
гне само минималната работна 
заплата до 50% от средната, но 
от 2024 г. Щедрите обещания за 
влизане в Шенген и еврозоната 
си останаха празни движения на 
въздуха, подобно на ангажимен-
та за намаляване с 40% на въгле-
родните емисии. При настоящо-
то ниво на инфлацията и ко-
рупцията, няма да видим нито 
Шенген, нито еврозоната. 

Все пак в класацията по ин-
декса „усещане за корупция“ 
се изкачихме на предпослед-
но място в ЕС, пред Унгария, а 
в световен мащаб се наредихме 
на 77-мо място, между четири 

африкански страни. Голям про-
грес, голямо нещо! И заслугата 
за това е колкото на последното 
редовно правителство, толкова 
и на кабинета „Борисов“, упра-
влявал цели 12 години. Бив-
шият финансов министър на 
ГЕРБ Владислав Горанов казва-
ше, че корупцията била субек-
тивно усещане. Излиза, че е бил 
прав, ако съдим от класацията 
по индекса „усещане за коруп-
ция“. 

Финалът на 48-то НС на 02 
февруари беше по-жалък и 
от неговия старт: този път ру-
софобите и антикомунистите 
от седмия ден приеха деклара-
ция за жертвите на комунизма 
и друга за Голодомора в Украй-
на през 30-те години на миналия 
век, който те обявиха за геноцид. 
Да видим кой ще обяви за ге-
ноцид разрешеното от ЕС кон-
сумиране на щурци, домаш-
ни скакалци и брашнени чер-
веи в храната на европейските 
граждани? При застаряващото 
и намаляващо население на Ста-
рия континент ни предлагат да 
разнообразим своята гастроно-
мия, предъвквайки смлени на-
секоми! Депутатите ни, разби-
ра се, ще продължат да набиват 
пържоли и кюфтета от истинско 
месо в парламентарния бюфет. 
Въпреки че от бързане за поред-
ните извънредни избори не им 
остана време да приемат де-
кларация срещу малтретира-
нето на българите в РСМ. Но 
това вече не учудва никого. „На-
родните избраници“ от болшин-
ството парламентарно предста-
вени партии са 

 „народни“ само по 
издръжката им от народа, 

който те искрено презират. 

Дали едни „сили“ ще се на-
рекат приживе „добри“, за ис-
ториците след тях няма никак-
во значение. Важни са резул-
татите от пребиваването им 
във властта. А освен скандала 
„Нексо“, прокуратурата получи 
от ДАНС и документи по скан-
дала Gemcorp. Понеже още ни 
горчи от аматьорските изпъл-
нения на „Кирчо и Кокорчо“, на 
Нинова и Христо Иванов като 
управляващи, да ни се натрап-
ват повторно като „обединение 
на добрите сили“ или като „про-
дължители на промяната“ е 
прекалено претенциозно, да не 
кажа нахално. Но пасаран! „Ще 
преживеем и тази шарлата-
ния“, каза президентът Радев. 
Съюзяването на политемигран-
та и гражданин на Канада Кирил 
Петков с бившия разградски ра-
йонен прокурор от времето на 
Тато – Атанас Атанасов и внука 
на активно борческата фамилия 
Бойкикеви Христо Иванов, и то 
на базата на пещерния антико-
мунизъм и русофобия, е достой-

но за перото на Щастливеца. За 
щастие те управляваха само 7 
месеца и това беше единстве-
ното добро дело в живота им. 
Но за това кратко време успя-
ха да сътворят „чудеса“, от които 
ще ни горчи десетилетия. Пър-
во ни скараха задълго с Русия, 
затваряйки българското небе и 
пристанища за руски самоле-
ти и кораби. После саботираха 
директните доставки на руски 
природен газ от „Газпром“, за 
да внасят същия като азерски 
с 30% по-скъпо, заради посре-
дници, и американски втечнен 
газ, без да са договорили слото-
ве за разтоварването на митич-
ните 7 кораба и регазифицира-
нето на техния товар. Но, когато 
им идеше на сметката, изпроси-
ха от ЕК дерогация до 2024 г. за 
превозвания по море руски пе-
трол, който се рафинира от „ЛУ-
КОЙЛ“. Но, когато Русия осуети с 
военна сила намеренията на ре-
жима в Киев да си върне Крим 
и Донбас, премиерът Петков 
пропътува с влак 1000 км., за 
да види Зеленски и Буча. И да 
договори военна помощ за ре-
жима, който днес се сети, че в 
Украйна имало корупция и оли-
гарси като Игор Коломойски. 
Неотдавна силите за сигурност 
в Украйна извършиха обиски 
в имотите на приближения до 
Зеленски донор на батальоните 
„Азов“ Игор Коломойски. В знак 
на признателност, 

в Киев се отропаха 20 
чиновници от ЕК, 

водени от страстно целува-
щата всякакви брадати и го-
лобради муцуни Урсула фон 
дер Лайен. Тя каза на Зеленски, 
че Украйна заслужавала да 
бъде приета в ЕС и това щяло 
да стане до две години. По кои 
критерии една страна във война 
със своята съседка ще влезе през 
задния вход в ЕС, когато други 
страни чакат с десетилетия? На 
какво основание шведският ев-
рокомисар по вътрешните рабо-
ти Илва Йохансон каза, че ЕС 
няма пари за огради срещу не-
законните мигранти, а фрау 
Урсула обещава на Зеленски 

украинско еврочленство? Въз 
основа на какво ЕК предос-
тавя финансова и оръжей-
на помощ на Украйна, която 
не е член нито на ЕС, нито на 
НАТО? Отговорът е прост: ЕК 
държи на принципите и дого-
ворите, колкото Кирил Петков 
на решенията на НС. Не уверя-
ваше ли той, че България само 
ще ремонтира повредена ук-
раинска военна техника в на-
шите военно ремонтни заво-
ди? Не твърдеше ли и вицето 
му Нинова, че България не е 
дала и един патрон на Украй-
на? Хвалбите на Кирил Петков 

пред германското издание „Ди 
Велт“ не накараха ли автора на 
статията да отбележи, че най-
бедната страна в ЕС е спасила 
Украйна в началния етап на 
войната с Русия? 

Да не говорим за 
благодарностите на Зеленски 

и Кулеба към България, 

включително за призна-
ването на Голодомора за гено-
цид! Вярно е, че и други страни 
от ЕС предоставят военна помощ 
на Киев, но не крият това, за да се 
похвалят с късна дата, нито пък 
да обявят военната помощ за мо-
рален акт. Не е признак на висок 
морал продажбата на българско 
оръжие на трети страни, които 

да го подарят на Зеленски и ком-
пания. Това е просто търговия 
с военна продукция. Друг е въ-
просът, че от български летища 
излитаха украински самолети, 
натоварени с българско оръ-
жие и боеприпаси и кацаха на 
полското летище в Жешов, не-
далеч от границата с Украйна. 
Ако България само е продавала 
оръжие на трети страни, защо 
й благодарят от Киев? Ако пък 
директно е изнасяла оръжие за 
Украйна, значи правителството 
на Кирил Петков е заобикаля-
ло решението на 48-то НС. Не-
говият финансов министър и 

съпредседател на ПП Асен Ва-
силев пък беше обявен за ав-
тор на предложението за нала-
гане на санкции срещу Русия. 
Хвани единия, удари другия! От 
кога да удължаваш конфликта 
между две страни, давайки оръ-
жие на едната, стана морален 
акт? И то, когато страната ти про-
дължава да бъде най-бедната в 
ЕС?

Дори на Байдън и Шолц им 
писна от хленченето на Зеленски 
за още западно оръжие, та отка-
заха решително да му изпратят 
и самолети F-16, след като обе-
щаха да изпратят танкове „Ей-
брамс“ и „Леопард-2“. И то, не 
300 както иска киевският коме-

диант, а само 31 американски 
и респективно 14 германски. 
Пък и тези ще стигнат до Ук-
райна, когато войната може да 
е приключила. Всичко това, по-
край декларациите, че НАТО не 
е страна в конфликта.

Все пак генералите в САЩ и 
Германия 
не са като нашия Съби Събев, 

който изброяваше от теле-
визионния екран какво още 
можем да дадем на Зеленски. 
Включително ПВО комплекси 
С-300, самоходни гаубици, тан-
кове и минохвъргачки. Щедър 
човек, няма що! Сякаш някой 

му пречи да превежда пенсията 
си на Украйна..

По повод на колебанията на 
Байдън и Шолц за предоставяне 
на исканите от Киев западни са-
молети, танкове и далекобойни 
ракети, ще цитирам една любо-
питна статия от Хаккъ Йоджал, 
публикувана в турския всеки-
дневник вестник „Миллиет“ 
(02.02.2023). В нея авторът ко-
ментира доклада на свързаната 
и финансирана от Пентагона 
група за разсъждение RAND, № 
PEA 2510, януари 2023 г., озагла-
вен „Да се избегне продължител-
на война: Политиката и орби-
тата на САЩ по конфликта Ру-
сия-Украйна“. RAND, „цивилният 
високоговорител на Пентагона“, 

както я нарича Йоджал, която 
говори това, което Пентагонът 
не може да си позволи, призо-
вава политическия истъблиш-
мънт на САЩ „да се въздържа от 
това да стане причина за удъл-
жаването на войната в Украй-
на“. Но, докато в заглавието е из-
ползван изразът “long war” („дъл-
га война“), в текста се говори за 
“protracted war” („проточена вой-
на“). В доклада открито е написа-
но, че помощите, които се пре-
доставят на Украйна, няма да 
послужат за отблъскването на 
руската инвазия, но ще въвле-
кат САЩ и дори цялата НАТО в 
един ядрен Апокалипсис. Как-
то по-рано, Украйна може да ус-
трои един комплот, сякаш има 
„руско нападение“. Русия може 
да го изтълкува „погрешно“ като 
стъпка на НАТО и накрая дори 
натовските политици съзна-
телно може да разширят те-
атъра на военните действия. 
Което противоречи на нацио-
налните интереси на САЩ и на 
интересите на ЕС. RAND преду-
преждава открито, че Западни-
ят съюз „ще загуби една ядрена 
война“. Този израз се повтаря на 
много места в доклада, като пред 
думата Русия винаги се добавя 
„страната с най-много ядрени 
оръжия в света“. 

„Доколко Турция е освободе-
на от една такава „ядрена ка-
тастрофа“? - пита Хаккъ Йо-
джал. И продължава: „Не мо-
жем да знаем. Известно е, че 
след танковете, оборудването 
на Украйна и с бойни самолети 
няма да учуди никого“.

Някой в България задава ли 
си същия въпрос? На изборите 
на 2 април ще проличи докъде 
стига оглупяването на избира-
телите. Въздържането от гла-
суване няма да помогне, за да 
имаме достойно, честно и про-
зрачно управление. На деня 
за размисъл 1 април да не раз-
читаме, защото той съвпада с 
Деня на лъжата. Впрочем ня-
кои лъжат непрекъснато, до-
като не бъдат заловени и из-
обличени. Последният пред-
седател на НС Вежди Рашидов 
каза, че в политиката посре-
щали с цветя, но изпращали с 
камъни. Време е за разхвърля-
не на камъни…

Петко ПЕТКОВ

ОТНОВО ОТ НЕПРАВИЛНАТА СТРАНА НА ИСТОРИЯТА
Това ОДС не е „онова“ ОДС, но пак ще свърши на политическото бунище.

На 31.01.2023 г. внезапно по-
чина Динчо Иванов Ива-
нов, члена на ПП „Нова 
Зора“ от 2005 г., член на 

Централния политически съвет и на 
Централното изпълнително бюро, 
секретар по финансовите въпроси 
на партията. Офицерът от запаса на 
българската армия  и  полковник от 
запаса на Народната милиция, водил 
борба срещу стопанската престъп-
ност по времето на социализма, беше 
наш другар и съратник през всичките 
изминали години, в битката за един 
по-справедлив свят в условията на 

т.нар. „демократичен преход“ на Оте-
чеството ни. Той не жалеше сили да 
изпълнява партийните си задълже-
ния на една завидна висота, благо-
дарение на която партията винаги 
получаваше „отличен“ при провер-
ките от Сметната палата. Неговите 
принципни позиции  в заседанията на 
управителните органи допринасяха за 
неотклонния курс в защита на осново-
полагащите принципи и постановки в 
Програмата и Устава на партията. На 
него можеше да се разчита денонощ-
но и както е прието да се казва меж-
ду мъжете служили в армията, „може 

са се отиде на разузнаване“, защото 
нямаше да те предаде или да те из-
остави в трудна ситуация. Неговата 
загуба е безвъзвратна и невъзстанови-
ма, защото загубихме един светъл ум 
и прекрасен другар. За съжаление той 
приключи земния си път в една много 
сложна и отговорна година за бъдеще-
то на партията и Родината ни. Ние ще 
продължим нашия път на български 
патриоти и ще те помним завинаги! 
Мир на светлата ти душа!

Централно изпълнително бюро:
Председател: Минчо М. Мънчев

IN MEMORIAM
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Кеворк КЕВОРКЯН
   

Вижте ги шантавите ни рабо-
ти: близо четвърт век след ле-
вашката далавера, наречена 
Криминална Приватизация, 

Народът продължава да предъвква 
името на Костов и да го проклина.

Обаче Кирчо – признат от самия 
Конституционен съд за измамник – 
веднага го амнистираха.

На какво се дължи това чудо – и 
може ли да бъде обяснено някак?

Добре, ще си я караме послушно, до-
като ни има – „Под игото“ на Измамата 
и Измамниците.

Но поне другите маскари, ония, кои-
то блудстват с Род и Родина, да не ги 
търпим толкова бездушно.

Да си припомним сега, какви ги е ре-
дил тия дни Лорер – български минис-
тър от котилото на ПростоКирчо – и 
евреин, което пък го задължава да 
пристъпва пределно внимателно из 
българските работици.

Ето какво казал той: „Господинът, 
който беше атакуван в Северна Маке-
дония, не е български гражданин. Той се 
определя като човек с българско само-
съзнание. България трябва да защитава 
преди всичко своите граждани.“

Ох, душичката, колко нежно се 
изразява: „атакуваният господин“, 
всъщност, е пребитият в Охрид бъл-
гарин Християн Пендиков.

Лорер не е невменяем – не защото 
е бил български министър.

Защо тогава той си позволява да 
говори по този начин?

Дали не е прихванал някак нещо 
от Кирчовите простотии?

Или като бивш министър на инова-
циите иска да иновира и Българската 
Чест?

Разбира се, като министър той нищо 
не успя да иновира – поне видимо, ма-
кар че вероятно има пръст в някои от 
скандалните проекти на кирчовци.

Защо тогава толкова арогантно 
пренарежда/“иновира“ случилото се с 
един българин?

Да прочетем пак Лорер: „Господи-
нът, който беше атакуван в Северна 
Македония, не е български гражданин. 
Той се определя като човек с българско 
самосъзнание. България трябва да за-
щитава преди всичко своите гражда-
ни.“

Ето го магистралният въпрос: 
дали трябва да браним преди всичко 
„българските граждани“ – или най-на-
пред онези, които имат здраво вкоре-
нено българско самосъзнание?

Отговорът изглежда лесен:

162/сто шейсет и две хиляди ма-
кедонци имат български паспорти – 
а само 3504/три хиляди петстотин и 
четирима са се самоопределили като 
българи при последното преброяване в 
Македония.

Кои са по-ценни за нас?
Защо обаче Лорер прибягва до по-

добно говорене, което съвсем спо-
койно може да бъде окачествено като 
„език на омразата“.

А тъкмо този „език“ е барутът за 
изстъпленията на скопяни.

На тях Лорер сякаш им казва: 
„Бийте ги тези с българското само-

съзнание, млатете ги, докато не пре-
върнете българщината им в пихтия, не 
се занимавайте с онези, които покрай 
паспортите си – истински или фал-
шиви/купени – минават за „български 
граждани“, те са лесни, един паспорт 
винаги може да бъде отнет и унищо-
жен, българското самосъзнание обаче е 
друго, то трудно може да бъде изчегър-
тано, утре и само 300 души в Македо-
ния да се обявят за българи, Истината 
пак ще живее.“

Направо не е за вярване, че точ-
но един евреин може по такъв подъл 
начин да пренебрегва/унижава само-
съзнанието на един човек.

Той и неговите сънародници би 
трябвало да са задължени на Бъл-
гарската Чест – ясно е защо, макар че 
все нещо проскърцва в благодарността, 
която вечно ще дължат на Българите.

Все нещо проскърцва.
Дали заради това те си нямат 

„своя“ Яворов – арменците го имат и 
този свой Бог, завинаги, каквото и да 
се случи, дори и след края им, благо-
дарността им ще е жива.

А Лорер седнал пред кантара си да 
прави сметки.

Не е глупав този човек, той е много 
по-оправен от останалите кирчовци, 
взети вкупом.

Какво пробва тогава?
Това не са случайно изтървани 

думи – какво се крие зад тях?
Дали не пробва рефлексите ни, до-

колкото са останали – можем ли все 
още да се противопоставяме на всяка 
обикновена свинщина?

Не е изключено това, никак.
От близо две години сме се превър-

нали в полигон за експерименти: можем 
ли да си позволим да оставим Властта 
в ръцете на абсолютни самодейци, во-

дени от един Измамник? Можем.
Можем ли да се оставим словесно 

да ни линчуват по всевъзможни по-
води? Да, можем – и дори благодарим.

Можем ли да позволим някакъв 
хашлак да ни облъска с Македония, 
за да се лишим завинаги от кръвната 
си връзка с нея?

Можем, и това го можем.
Можем ли да преглътнем и рове-

нето, прекопаването на гробовете на 
хиляди български войводи и побор-
ници – и понеже скопяни няма да на-
мерят в тях „български паспорти“, на-
право да ги обявят за „македонци“? Мо-
жем.

Това е: скопяни скопиха История-
та ни и ще продължават да го правят. 
Винаги ще имат под ръка толкова ло-
реровци, колкото им са нужни.

Лорер е новото Паси, нищо по-
различно – макар че и онзи все още 
не спира да мели.

Той отдавна е пробата за българ-
ското нехайство при опазването на 
най-ценното, което притежаваме.

Бжежински беше вдигнал мерника 
на православието – и Пасито избълва 
мръснишката си клетва „Майната му 
на православието!“ И не се задави от от-
ровата, с която е просмукана тя.

Сега наследниците на Бжежински, 
макар и да са от съвсем друг/дребен ка-
либър, са се прицелели в македонската 
ни „връзка“, която напоследък е мис-
тифицирана до същинско безумие.

Защото войната тропа наоколо, а 
Македония им трябва в комбинации-
те за нов балкански ред.

И пак Пасито е готов да ни уни-
жава: наскоро избълва, че е време „да 
скопим Лъва от герба на България, за да 
отразим адекватно позицията ни по 
Украйна“.

Това, разбира се, не е достатъчно – 
Лъвът трябва да си окървави лапите 
и едва тогава новите ни чорбаджи ще 
бъдат доволни.

Със скопяни те вече са се разбрали, 
и то съвсем лесно: едните нямат дълга 
история – но все повече късат страни-
ци от нея, за да се харесат на „заличи-
тели“ с най-различен фасон.

Другите пък нямат автентична ис-
тория – ако не броим откраднатото от 
нашата.

Лорер несъзнателно ни дава знак, че 
скоро ще бъдем в пълна безизходица 
– освен, ако не действаме решително.

162 хиляди – срещу само 3504 
души, които обаче са наясно, че си 
мъртъв, ако не знаеш кой си.

Ние продавахме паспорти – а ско-
пяни изнасилваха „самосъзнанието“ на 
притежателите им.

От 162 хиляди – 159 хиляди добро-
волно са се съгласили с това.

Няма нужда да мяучите пред скопя-
ни.

Прегледайте отново българските 
паспорти, издадени на македонци – и 
бездруго  повечето са купени.

Анулирайте фалшивите – само 
така ще ви запомни Историята.

А и ще видим, колцина от тия „бъл-
гарски граждани“ имат „българско само-
съзнание“.

И изобщо ги е еня за Българското.

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕАКТУАЛЕН ГЛАС

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Лорер – новото Паси
за предстоящия военен конфликт в 
Тайванския пролив само на Япония, 
Южна Корея и Австралия. Излиза, че 
ако Русия е в изолация в Европа, то „ко-
лективният  Запад“ е в още по-голяма 
изолация в останалата част на плане-
тата.

За пълнеж на форума в Давос гово-
риха  вече втръсналите  ни „климатични 
вещици“ като Кристалина Георгиева и 
Кристин Лагард, клоуни като Зеленски, 
Кличко и Борис Джонсън, както и двама 
стари американски политици, за които 
без колебание може да се твърди, че ви-
наги са разглеждали  Давос като трам-
плин за увеличаване на несметните ка-
питали на ТНК за сметка на останали-
те национални държави. Единият Ал 
Гор, бивш вицепрезидент на САЩ, ста-
нал милиардер с книгата и филма „Неу-
добната истина“, забрави, че предвиж-
даше още през 2013 г. Ню Йорк да бъде 
под водата и да плаваме с лодки до Се-
верния полюс. Сега  в Давос го удари 
истерично  през просото: „Емисиите 
от парникови газове не намаляват. Все-
ки ден 600 000 атомни бомби като тази 
в Хирошима избухват в Европа. Трябва 
да действаме без забавяне  съгласно под-
писаните протоколи. В противен случай 
бедствието, което ще се стовари върху 
Запада, ще бъдат 1 милиард климатични 
бежанци. А правото на миграция е фун-
даментално човешко право“.

Ето къде е заровено кучето. Клима-
тичните промени (вече им е неудобно 
да говорят за глобално затопляне) ще до-
ведат до свят без граници и без нацио-
нални държави.

Бизнесмените и банкерите бяха до-
шли в Давос да чуят какво мислят и как-
во ще решават политиците? Това, кое-
то чуха и разбраха,  ги убеди, че „Сътруд-
ничество в един фрагментиран свят“ е 
малко вероятно докато  се следва клише-
то: „Всичко трябва да става срещу Русия, 
за сметка на Русия и на развалините на 
Русия!“

Докато по улиците на Давос млади-
те европейци издигаха лозунги като 
„Обложете богатите!“ и „Световен ико-
номически провал (вместо форум)“ ек-
зотичният представител по 
климата на американския пре-
зидент - Джон Кери заговори 
наистина като пришълец от 
Космоса: „Сякаш нещо ни е доко-
снало. Това, което правим днес за 
спасяването на планетата е по-
разително, нещо неземно. Да се-
дим в тази зала и да спасяваме 
планетата…“ Накрая, полу-
чил просветление, изплю ка-
мъчето: „Ние сме поклонници на 
парите. И за спасението ни трябва само 
едно: Пари, пари … (7 пъти пари).

Към пишман еколозите Ал Гор и 
Джон Кери се присъедини и председате-
лят на Еврокомисията  акушерка-
та Урсула фон дер Лайен, подхващай-
ки припева на старата песен: „Трябва да 
търсим „зелени“ източници на енергия 
за да бъдат европейските стоки конку-
рентноспособни.“ Оказа се, че в момен-
та работи всъщност по бъдещия Десе-

ти пакет от санкции срещу Русия.
Мрачни са перспективите според са-

мите Клаус Шваб и Ген.-секретар на ООН 
Антонио Гутереш. Единият не скри, че 
„Светът се променя, но не към добро“, а 
другият е наясно, че „разломът между 

Изтока и Запада е факт, който намаля-
ва световния БВП с 1.4 трилиона долара. 
Нужна е нова финансова архитектура 
за привличане на частни инвестиции“. 
Дал воля на песимизма си Гутереш за-
върши ретроградно, показвайки кол-
ко далече е от истината: „Проблемите 
се увеличават като при верижна ката-
строфа. Повишаването на температу-
рата с 2.8оС ще означава смърт за много 
региони. Призовавам за  световен план за 
нулеви въглеродни емисии. Не сме готови 
за бъдещи пандемии…“

Човек учил физика и химия не знае 
да плаче ли или  да се смее. Световни 
лидери в Давос като че ли наистина са 
надянали очилата на  новата си идея 
„Индустриална метавселена“. Толко-
ва ли е трудно да проумеят, че първо 
се вдига температурата на океаните, 
а увеличаването на съдържанието на 
въглероден диоксид е следствие. Ня-
мат ли бутилка с газирана вода в хла-
дилника? И всичко това малко за-

виси от човешката дейност, а по-скоро от 
фактори като наклона на земната ос, 
разстоянието до Слънцето и от негова-
та периодична  активност.

Обяснението е, че СИФ в Давос се 
е превърнал от икономически в поли-
тически. А като се има предвид присъст-
вието на ген.-секретар на НАТО Стол-
тенберг и на няколко шефа на тайни-
те служби  на великите  сили, форумът 
май е станал и военен. Обсъждаха се во-

енните доставки за Източния фронт. 
След хитлеровите „тигри“ и „пантери“ 
на руска земя идва ред на „Леопард-ите“. 
„Голямото зануляване“ се отлага. Главна-
та тема на форума беше „Пълномащаб-
ното нападение на Русия в Украйна“, а 

лозунгът „Победа за Украйна!“. Старият 
хитрец Кисънджер най-после даде съ-
гласието си Украйна, след като побе-
ди на бойното поле с американските 
нападателни оръжия, да стане член на 
„отбранителния“ съюз НАТО!

През 2021 г. Владимир Путин преду-
преди тези, които спасяват света  на фо-
руми като тези в Давос и Рамщайн: „Ед-
нополюсният свят вече е минало. Но „ко-
лективният Запад“ се нуждае от враг, 
на който да се приписва вината за всич-
ко лошо (инфлация, безработица, мигра-
ция). Този враг отново е Русия“.

Европейците не се вслушаха в ду-
мите на ВВП и сега се намират в унизи-
телно положение със западаща иконо-
мика. САЩ им продават втечнения си 
газ 4 пъти по-скъпо, а няма да закъс-
неят и монополните им  цени за въ-
глищата, след като пропадне „зелената 
сделка“.

Значението на СИФ в Давос пада 
поради фрагментацията на света на 

макро райони. Сътрудничест-
во и солидарност между Запа-
да и Изтока ще изисква нов 
политически елит. За какво 
сътрудничество може да се го-
вори, когато глобализация-
та по американски доведе да 
невиждано неравенство: 4.2 
трилиона (4200 милиарда) до-
лара са в ръцете само на 1% от 
световното население.

Китай внимателно следи 
махмурлука след газовото пиянство на 
европейските политици. Той за рекор-
ден срок възстанови въглищните си 
енергоцентрали и няма никакво наме-
рение да следва призивите на Гутереш 
(ООН). Неговият лидер Си Дзинпин из-
несе от Пекин една поучителна лекция за 
участниците в Давоския форум, с коя-
то  внимателно им припомни следното:

„Без разнообразие човешката циви-
лизация е немислима и това разнообра-

зие ще съществува винаги. Както в при-
родата няма две еднакви листа, така 
няма абсолютно еднакви истории, кул-
тури и социални системи на държавите. 
ТheGreatReset (Великото зануляване, Ве-
ликото пренастройване) представлява 

установяване на глобална екологическа 
(„зелена“) и цифрова диктатура, при-
крита със завесата на устойчивото раз-
витие. Ние отхвърляме всички претен-
ции за изключителност, от когото и да 
идват, и както и да се прикриват“.

Същността на глобализацията по 
американски е райониране на света 
на 10 района, девет от които специа-
лизирани, а десетият да бъде Западът 
като безспорен световен лидер, който 
да има правото да регулира, кориги-
ра и оптимизира техните постижения 
и разделението им. Това е моделът на 
Римския клуб, който цели узаконяване 
на лидерството на Запада. Другарят Си 
заяви на авторите на правилата на игра-
та, че времето, в което е било възмож-
но „да се прикриваш с провъзгласяване на 
добродетели без да ги следваш (Макиа-
вели)“ е преминало безвъзвратно. Раз-
палване на нова студена война само 
ще тласка света към фрагментиране и 
дори към нова конфронтация.

„Натрапваната днес алтернатив-
на енергетика не е решение на въпроса“ 
– каза Си Дзинпин. Тя е скъпа, неефек-
тивна и екологически нечиста. Тя не е в 
интерес на Човечеството, а на елити-
те, които да трупат баснословни печал-
би. Ежегодната печалба на европейския 
ЕКОПРОМ  приближава 1 трилион дола-
ра. Светът преживява невиждани за цял 
век промени и сега е времето за пробив-
ни технологии и трансформации. Но на-
учно-техническият прогрес трябва да 
работи за цялото човечество, а не да се 
използва като спирачка за икономиката 
на другите страни.“

Така безславно завърши 53-ят Све-
товен икономически форум. На раздя-
ла участниците този път не си пожела-
ха „За много години!“, това което не си 
пожелават и затворниците. Според ви-
дния руски икономист Валентин Ката-
сонов, много вероятно е този форум да 
бъде  последният.

Това, което излъчи 53-та сбир-
ка на „стопаните на парите“ 
(В. Катасонов) можеше да се 
предвиди. Шансовете за едно-

полюсния свят да се възстанови след 
пандемията ат COVID 19 и войната в 
Украйна са минимални. Малко остана 
от т.н. евроатлантически ценности и 
глобалната икономика. Структурата на 
енергоносителите е рухнала, свобода-
та на пътуване и независимо банкира-
не са минало. 2/3 от участниците в Све-
товния Икономически форум (СИФ) 
са на мнение, че рецесията едва сега 
започва и през 2023 г. е неизбежна.

На пръв поглед присъствието на 1500 
гости от всички континенти правеше 
събитието в швейцарския курорт пред-
ставително както винаги. 52 държав-
ни глави, 36 министри на външни-
те работи, 56 финансови министри, 
58 топ-банкери и 116 милиардери (33 
от САЩ). Но в същото време отсъства-
ха  най-главните, а именно лидерите от 
G7 (с изключение на Шолц). Нямаше ги 
Си Дзинпин и Владимир Путин, които 
си намериха извинения. Единият, за да 
не се конфронтира директно с ястребите  
от САЩ, заради напрежението в Тайван-
ския пролив, а другият, – заради украин-
ското знаме развяващо се  навсякъде. Гу-
руто Джордж Сорос, който преди панде-
мията беше замислил да променя целия 
свят, финансирайки мрежа от универ-
ситети (OpenSocietyUniversityNetwork), 
която да бори тоталитарните режими 
и климатичните промени, предпоче-
те да отиде на конференция по сигур-
ността в Германия. Друг знаков мили-
ардер Илон Мъск пък заяви, че форумът 
Давос-2023 му изглеждал скучен. Мъск 
дори се подигра с „бащата на икономи-
ческия форум“ Клаус Шваб като зада-
де чрез СМИ провокационния въпрос 
„Трябва ли СИФ да контролира планета-
та?“ „Не, разбира се!“ – беше плесницата, 
която получи идеологът на „голямото за-
нуляване“. Вестник „Гардиан“ продължи 
гаврата със заключението за неочак-
вано общо мнение на „леви“ и „десни“, 
а именно, че „мястото на всички учас-
тници в СИФ е в затвора“.

Световният икономически форум 
(СИФ) създаден от младия Шваб през 
1971 г. вече не е икономически. Теми-
те, които доминират са главно политиче-
ски и екологически. На първо място ес-
тествено беше разисквана „пълномащаб-
ната агресия на Русия в Украйна“.  Гер-
манският външен министър  Аналине 
Бербок започна обработката на светов-
ното обществено мнение за създаване на 
специален наказателен съд за престъ-
пленията на Путин. „САЩ са обедини-
ли целия свят в осъждането на войната 
на Владимир Путин“ - каза тя. Само не 
е ясно защо санкциите срещу Русия се 
подкрепят само от 56 държави! От Аф-
рика и Южна Америка – нито една. В 
Азия, където живее половината от све-
товното население (Китай, Индия), Съ-
единените щати могат да  разчитат 
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Това е въздишка на съ-
жаление не защото 
няма да бъдат допус-
нати руснаци на це-

ремонията. А е такова едно об-
общено „ех“ заради това, че са 
израснали поколения истин-
ски дебили, които не знаят 
нищо от историята. Вярно, че 
за да стоят така нещата, са по-
работили яко специално обу-

чени хора, та да изличат от па-
метта практически всичко, ос-
вен онова, което им е нужно в 
името на текущите политиче-
ски интереси.   

Един вид, руските и бела-
руските посланици не ги до-
пускат до Нобел, защото сега 
с плам в очите се заклеймя-
ва всичко руско. Опиташ ли се 
обаче да им кажеш, че Нобел и 
брат му Лудвиг са били видни 
руски индустриалци – те няма 
да повярват, понеже това не се 
вписва в оскъдната им, поли-
тически заострена картина 

на света. Както, примерно, зе-
лените изобщо не могат да по-
вярват, че ветрогенераторите 
никога няма да осигурят елек-
троенергия на един металурги-
чен завод. Тъй като съществува 
наука, но кой ли се интересува 
от нея, когато са нужни поли-
тически решения?  

Така е и в случая: бащата 
на Нобел, Имануел, през 1837 
г. се премества в Санкт Петер-
бург и се превръща в супер-
производител на  машини, 
инструменти и експлозиви, 
а Алфред от Питер го изпра-

щат да учи. Когато се връща, 
той поема семейния питерски 
бизнес и фабриките започват 
да работят за руската армия 
по държавни поръчки на ру-
ския император. Нещо пове-
че, за процъфтяване на бизне-
са допринася Кримската вой-
на (1853 – 1856). След това 
с всички заводи започва да 
се занимава братът Лудвиг. 
Всъщност, гробът на Л. Нобел 
се намира на Смоленските 
лютерански гробища в Санкт 
Петербург. И заводите на Но-
бел си стоят в Питер – напри-
мер, „Руски дизел“ (произвеж-
дал по времето на Нобел оръ-
дия, лафети, снаряди, мини 
за Руско-турската война). 

Обаче тази логическа вери-
га „награда – Нобел – Санкт 
Петербург – снаряди за руска-
та армия – Крим“ може на-
право да взриви мозъка на 

либералния европеец, как-
то капката никотин – хамсте-
ра. Пък и не само на европе-
еца – нашите дейци на култу-
рата също направиха всичко 
подобни факти дори да не се 
мяркат бегло в общественото 
съзнание. 

И пак за Нобел. Парите, 
които сега се използват за 
наградата, той спечелва ос-
вен от фабриките в Санкт Пе-
тербург, и от нефтените нахо-
дища в Баку. На Нобелови ни-
кога не би им минало през ум 
да не пускат руснаци на връч-
ването на наградата. Какво-
то и да се случва в света. Но 
и тази мисъл не е в състояние 
да стигне до съзнанието на 
членовете на Нобеловия ко-
митет и други подобни бюро-
крати, прибиращи доста тлъс-
ти заплати от... Нобеловия 
фонд. Де факто – от кримски-
те, руски пари. Те си имат своя 
собствена картина на света и 
всяко споменаване на реал-
ната история лесно може да я 
срине из основи. 

Такива исторически при-
мери има в изобилие. Един 
от любимите ми е за между-
народния съд в Хага. Когато  
самопровъзгласилите се либе-
рални граждани от време на 
време започнат да плашат рус-
наците с Хага, мен ме досмеша-
ва. Просто защото тази ваша 
„Хага“ също са я измислили 
руснаците!

През 1898 г. Николай II 
призовава всички страни 
към разоръжаване и мир, 
като се позовава на търгов-
ските, финансови и морални 
последствия от надпревара-
та във въоръжаването. През 
1899 г. царят избира град Хага 
за провеждане на първата 
международна конференция 
за обсъждане на този въпрос. 
Предложението за разоръжа-
ване е отклонено (преди всич-
ко от Британия и Германия), 
но е приета конвенция за пра-
вилата при водене на война 
(която предвижда защита на 
цивилното население и цивил-
ните обекти, както и забрана 
за използване на отровен газ) 
и международното хумани-
тарно право.  Но най-важно-
то постижение на руския цар 
е създаването на Междунаро-
ден арбитражен съд в Хага. 
Та всъщност, кого плашите 
сега с Хага, хамстери? 

Четете историята, деца: там 
има много неща, за които ни-
кога няма да ви разкажат учи-
телите от „добрите училища“. 

(Авторът е руски писател, 
публицист, журналист, автор 
на Telegram-канал)

Превод: Надя Попова

Аз, долуподписаният Алфред Бернхард Нобел, като об-
мислих и реших, с настоящето обявявам своето завещание 
за имуществото, придобито от мен до смъртта ми.

Цялото останало след мен реализуемо имущество да се раз-
предели по следния начин: моите изпълнители на завещание-
то да превърнат имуществото ми в ценни книжа, създавайки 
фонд, процент от който ще се дава като премия на тези, кои-
то през изминалата година са допринесли най-голяма полза 
на човечеството. Посоченият фонд да се раздели на пет равни 
части, предназначени за: първата част – за този който е напра-
вил най-важно откритие или изобретение в областта на физика-
та; втората – за този, извършил важно откритие или усъвър-
шенствуване в областта на химията, третата – за този, който 
е постигнал забележителни успехи в областта на физиоло-
гията или медицината, четвъртата – за този, който е създал 
най-значително литературно произведение, отразяващо чо-
вешките идеали, петата – за този, който има най-голям при-
нос за сплотяване на народите, унищожаване на робството, 
намаляване числеността на съществуващите армии и съдей-

ствие за мирни договорености. Наградите в областта на фи-
зиката и химията ще се присъждат от Кралската шведска ака-
демия на науките, по физиология или медицина – от Кралския 
Каролински институт в Стокхолм, по литература – от Шведска-
та академия в Стокхолм, наградата за мир – от комитет от пет 
души, избиран от норвежкия Стортинг. Моето особено жела-
ние се заключава в това, присъждането на наградите да не се 
влияе от националността на кандидата, за да получат награ-
дите най-достойните, независимо от това, дали са скандина-
вци или не.

Това завещание е последно и окончателно, то има законна 
сила и отменя всички мои предишни завещания, ако такива се 
намерят след смъртта ми.

Накрая, последното мое задължително изискване се състои в 
това, след смъртта ми компетентен лекар еднозначно да уста-
нови факта на смъртта и едва след това тялото ми да се предаде 
за изгаряне.

Париж, 27 ноември 1895
Алфред Бернхард Нобел

ЧЕТЕТЕ ИСТОРИЯТА, ДЕЦА!
В 

седмицата, когато по регламент на Европейския съюз, за 
по-демократично, бяха спряни още 4 руски телевизион-
ни канала, дойде и съкрушаващата вест, че Нобеловият 
фонд няма да кани посланиците на Русия и Беларус 

на церемонията по връчване на нобеловите награди за 2022 
г. в Стокхолм.

Какво можем да кажем по повод тази новина, пита се писате-
лят Игор Малцев, и сам си отговаря с едно дълго и протяжно  Ех! 

Игор МАЛЦЕВ

Завещанието на Алфред Нобел

Ирина Дюбуа: Добър ден, 
г-н Дьо Гол и благодаря, че 
дойдохте днес при нас във 
френско-руския диалог.  Вие 
сте съветник по стратегия и 
финанси на предприятия, 
имате 15-годишен опит в ръ-
ководство на  частното банки-
ране. Без съмнение е излишно 
да припомням постижения-
та на вашия дядо, генерал Дьо 
Гол. Сега сме 2022 г., безпо-
добна  в миналото,  сложна и 
трудна за френско-руските от-
ношения.  Тя е в някаква сте-
пен антируска година,  без да 
говорим за политика.

Но, въпреки това от сеп-
тември-октомври има все по-
вече личности, които скром-
но се обявяват за поправяне 
на отношенията  между Фран-
ция и Русия. Вие сте сред тези 
личности. Защо мислите, че е  
важно за Франция да не се от-
деля от Русия?

Пиер дьо Гол: Добър ден, 
г-жо. Благодаря за вашия при-
ем и възможността да кажа мне-
нието си  в този дом на култу-
рата, който чества всичко обе-
диняващо френския и руския 
народ чрез културата, разби-
ра се. Мисля, че е крайно необ-
ходимо за Франция да опазва, 
предпазва и развива разби-
рателство и сътрудничество с 
Русия, първо, чрез исторически-
те връзки, съдбовната общност, 
която ни обединява и също така 
предпазването и опазването 
на връзките ни с Русия, които 
са залог за устойчивост и бла-
годенствие в Европа и в све-
та. За съжаление, понесените от 
сегашната криза последствия 
отекват в Европа,  в света  и 
във Франция, и всички страдат 
от това, всички страдат от това 
(б.пр. повторено 2 пъти в раз-
говора). Това отслабва значи-
телно равновесието,  което моят 
дядо полагаше усилия да запа-
зи. Дори в най-трудните момен-
ти на историята и по време на 
Студената война, започвайки 
от ВСВ, когато Русия е в лаге-
ра на победителите с Франция 

във войната срещу нацист-
ките завоеватели, моят дядо 
винаги се стараеше да опаз-
ва тази връзка с Русия. Вина-
ги. И мисля, че е в интерес на 
Франция да продължава тази 
политика и това равновесие. 
Защото това е съществено за 
устойчивостта  на Европа. Ми-
сля че обществото започва да 
осъзнава американската из-
вратена игра и лъжи - особе-
но на НАТО - да използват ук-
раинската криза за нарушава-
не устойчивостта на Европа. 
Защото Европа с Русия е ико-
номически, политически, кул-
турно и социално силен блок с 
около 500 милиона население. 
Защото след  войната във Ви-
етнам  и след икономическите 
кризи, свързани с премахването 
на златното покритие на долара, 
американците постоянно са се 
опитвали чрез сила, хитрост и 
тяхната политика, да възста-
новят загубата на влиянието 
на долара като единствена ва-
лута за търговия в света -  ико-
номически и политически. 

И тази политика продъл-
жава. Възмущавам се и се оп-
ълчвам срещу тази интелекту-
ална непочтеност в украинската 
криза, защото подпалвачите на 
война са американците, под-
палвачите на война са НАТО. 
Ще цитирам като доказателство 
последните признания на  г-жа 
Меркел, че тя никога не е има-
ла намерение да бъдат изпъл-
нени  Минските споразуме-
ния.  А  Минските споразумения 
бяха договаряни и подписани за 
осигуряване на безопасност-
та, целостта и уважението на 
рускоговорящото население в 
Донбас. И германците, и фран-
цузите са гарант за спазване 
на тези споразумения за рав-
новесието, устойчивостта,  без-
опасността и защита на населе-
нието в тези райони. Г-жа Мер-
кел, казвайки, че никога не е 
имала намерение да осигурява 
изпълнението на Минските спо-
разумения, е направила всич-
ко, за да остави НАТО да въо-
ръжи Украйна.  Направила е 

всичко, за да изгради основа-
та на този сблъсък и намирам, 
че това е много тежко, защото 
страдат милиони хора. Разре-
шавайки това развихряне на 
украинския национализъм, 
тя е оставила да бъдат убити 
между 16 и 18 хиляди души; 
да бъдат бомбардирани. Оста-
вила това  националистическо 
украинско население да уни-
щожи руската култура, да уни-
щожи даже  чувството на хо-
рата за принадлежност към 
Русия, да унищожи възмож-
ността на хората да говорят 
езика си и е позволила, за жа-
лост, помогнала е за осъществя-
ването на тези престъпления. 
Т.е., съзнателно те са допринес-
ли за войната и за нейното раз-
растване. САЩ продължават, 
за съжаление, това военно раз-
растване, от което първо стра-
да  украинското население, 
но също и европейското насе-
ление.  Обхватът, броят и дъл-
бочината на санкциите показ-
ват също, че всичко това е ор-
ганизирано отдавна и  става 
въпрос за икономическа вой-
на, от която американците пе-
челят. Американците продават 
своя газ 4 до 7 пъти по-скъпо 
на европейците, отколкото  в 
тяхната собствена страна и за 
жалост, всеки в Европа страда 
от това всекидневно,  защото 
това предизвиква икономи-
ческа и финансова  криза, не-
позната до сега. Вярвам че ня-
кой ще каже, че това е по вина 
на руснаците.  Е да, но руснаци-
те се отбраняват. Защото 11 хи-
ляди  санкции срещу тях плюс 
девети пакет, приет вчера, вяр-
вам, че тази отбрана на рус-
наците  е законна и естестве-
на.  Сега сме в този модел, при 
който основни качества:  любов 
към отечеството и защита на 
народа са смятани за ненор-
мални, смятам, че това е много 
тежко и още веднъж, съм щаст-
лив, че известен брой полити-
чески личности, интелектуал-
ци,  икономисти и хора от ели-
тите, се връщат към размисли 
за равновесие в отношенията, 

връщат се към логиката и исто-
рията на опазване на това  рав-
новесие между Франция и Ру-
сия,  разбирателство, сътрудни-
чество и диалог между цивили-
зациите.

И си мисля, с наближаване-
то на Рождество, за всичко, кое-
то ни обединява, за бъдещето 
и за нашата обща съдба. Сле-
дователно за мен тази необхо-
димост, тази наложителност за 
опазване на добри отношения с 
Русия, е не само съвсем законна, 
но е и дълг пред Европа, и към 
устойчивост на света и на Евро-
па.

И.Д.: Тъй като говорите за 
устойчивост, ние, в „Диалог 
Франция-Русия”  говорим за 
самостоятелност, за суверени-
тет и тази известна формула 
на Генерал Дьо Гол  „Европа на 
нациите” вече не съществува. 
Как може да създадем незави-
сими отношения в днешния 
глобален свят?

 П.Г.: Относно Европа, моят 
дядо бе привърженик на Евро-
па на нациите, т.е. всяка страна 
да сътрудничи в Европейския 
съюз икономически и полити-
чески, но с известна политиче-
ска самостоятелност за взема-
не на решения. Но се намира-
ме в система на технокрация, 
налагаща указания на страни-
те-членки, за съжаление край-
но корумпирана технокрация. 
Сега не се говори, но при назна-
чаването на Председателката, 
тя остави  необяснена сума от 
100 милиона  евро  за ползване 
на външни консултанти към 
Кабинета за съветници, кога-
то тя бе министър на отбра-
ната. Тези въпроси останаха 
без отговор. Бе говорено много 
за връзките на г-жа фон дер Ла-
йен  с фармацевтичната  индус-
трия, напомням, че синът й ра-
боти за американска био-тех-
нологична  фирма и, че г-жа 
Фон дер Лайен  е  свързана  с  
управителя на Пфайзер, кой-
то наскоро бе два  пъти поканен  
да свидетелства и да се изкаже 
пред Европейската комисия, и 
два пъти той отказа да се яви.

Бих желал повече честност и 
прозрачност  в ЕК, която изда-
ва някои нареждания, тези хора 
не са избрани от никого и не 
спазват никога дадената дума. 
За съжаление това е лошото на 
днешните европейски ръково-
дители. И разбира се,  да има по-
вече прозрачност. Наскоро ви-
дяхме в случая с Катар, куфари 
с банкноти, странно открити 
в дома на един от председате-
лите на ЕК. Следователно,  в мо-
мента на голяма икономиче-
ска и политическа криза,  на-
мерено  желана и организира-
на от американците и НАТО, 
ни трябва прозрачност и мно-
го разговори за спазване на да-
дената дума.  Ако Германия, 
Франция и ОССЕ бяха спазили 
думата  си за изпълнение на 
Минските споразумения ня-
маше днес да сме в това поло-
жение.

И.Д.: Генералът винаги бе 
желал да продължи връзките 
си с Русия, вие го казахте то-
ку-що, през всички периоди. 
И във военните му спомени, 
преди нашата среща прочетох 
откъс от неговото пътуване в 
Русия през 1944 г., когато се 
срещнал със Сталин. Позволя-
вам си да цитирам:  „Отбеляз-
вам, че когато Русия и Фран-
ция се бяха разделили една 
от друга, това бе повлияло за 
развихрянето на германските 
амбиции.  Пред германската 
опасност общата дейност на 
Франция и Русия бе естестве-
на”. Генералът го повтаря на 
различни места в спомените 
си. Бих искала да ви попитам 
дали днес голизмът е все още 
жив във Франция? Кои са тези 
политици, дали можете да ги 
споменете или не, които са на-
следството на Генерала? 

П.Г.: Няма да вземам страна  
на определен политик във Фран-
ция, но ще кажа, че съм против 
политиката на Президента на 
Републиката и правителството 
му  именно по връзките с Русия, 
мисля и съм го казал често в раз-
говори. 

На стр. 10

Патриотизмът създава 
силата на всяка нация*

Може ли да се отдели Франция от Русия?

Р
азговор с Пиер 
дьо Гол, който на 
16.12.2022 г. гос-
тува на Асоци-

ация „Диалог Франция-
Русия”. Въпросите зада-
ва Ирина Дюбуа, отго-
ворник за диалога между 
Франция и Русия. 

* Заглавието е на редакцията
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Това именно е очаровател-
ното, защото така е постигната 
зашеметяващата сила на въз-
действието – все едно всичко 
се случва в този миг, пред очи-
те ни... Същото, което усещаме, 
докато четем невероятните му 
„Диви разкази“. Има една кар-
тина в пътеписа „Впечатления 
от Турция, на път за митична-
та Троя“ например, която сил-
но напомня за онова, което Гатю 
от разказа „Дърво без корен“ спо-
деля за своята градинка на село. 
Докато пътуват от Ефес към гро-
ба на Дева Мария, писателят ри-
сува видяното (каква наблюда-
телност само!...), както той умее, 
никой друг: „Пътят – по зао-
блени невисоки баирчета и ба-
ирчини – води до гроба на Дева 
Мария. А от ляво и дясно – храс-
талак, обикновен и даже бодлив, 
но страшно разнообразен и цве-
тен. Всяко храстче със собст-
вен цвят от яснозелено до ръж-
дивозелено, на места жълтото 
грее на петна или на ивици, или 
е поръсено. И всеки храст изда-
ва аромати, та се леят из пла-
нината миризмите храстови 
като река. Зашеметителна за 
глава приятна миризма. Пак си 
мисля – само за пчели! Да пият, 
да пият, да се не напият на мед 
и нектар. На това отгоре, тоя 
цветен гъсталак – претъпкан 
със славеи.  Бре че славеи! Като 
запели, та се забравили. Кънти 
небето от сладките им песни. 
Ако не беше тая опустяла „шко-
да“ с хъркането си да заглушава 
тия песни, насладата нямаше 
да има край“ (том 2, с. 186).

Една особеност на Хайто-
вия пътепис - писателят фикси-
ра непрестанни паралели между 
чуждото и нашето, между една и 
друга посетена страна, че и тре-
та... Например в пътеписа „Пъ-
туване из Югославия (през Ма-
кедония и Черна гора до Адри-
атика)“ пише: „Охрид може би 

има нещо с АХРИДОС? И е мно-
го възможно. И двете са от гръц-
ки произход. Ахридос се нарича 
Ахъчелебийската, Смолянската 
област. Това трябва да се прове-
ри!“ (том 2, 100). Подробности, 
които никой друг не би забеля-
зал, но прихванати от всевиж-
дащото и остро Николай-Хай-
тово оченце, както е в пътеписа 
„Да видим какво става в Добра-
та Стара Англия“: „И все пак, 
малко скучновато е, че няма из-
ненади в английския пейзаж. Не 
е като в Родопите, зад всяка ба-
ирчина нови изгледи, неочаквани 
гледки; зад всеки камък потуле-
ни я долчинка, я рекичка (макар 
и каптирана)“ (том 2, с. 56).  И 
по-нататък, докато наблюдава 
добре поддържаното, някак не-
поклатимо гробище на Торнтън, 
Йоркшър, родния град на Шар-
лот Бронте:

„Чудно гробище! Като мислех 
за нашите тревясали, буреняса-
ли „турски гробища“, с прогни-
ли дървени кръстове – жал ми 
стана за мъртвите и особено 
за живите наши българи, кои-
то нямат капка историческо 
чувство, пиетет към прадеди-
те. Нямаме го това чувство и 
към държавата, и към племе-

то, и към нацията, и към исто-
рията. Няма го!!!“ (том 2, с. 63). 
Откъде тръгва – докъде стига! 
Невероятно... И още... Отпрат-
ки към миналото в съприкосно-
вение с настоящето. Неочаква-
ни изводи. Понякога – смразя-
ващи... В пътеписа „Гърция днес 
– „демократия“ или „паракра-
тия“ (Атина, Елевзин, Коринт, 
Мегара, Мистра и крайната цел 
– Спарта)“ например четем:

„Спарта не остави нищо на 
света освен зловещия спомен за 
своята военна диктатура и, в 
последна сметка, безцелна и без-
смислена както за самите спар-
танци, така и за поколенията, 
за човечеството, защото спар-
танците не дадоха на човечест-
вото нищо. А изкуството, кое-
то атиняните завещаха на чо-
вечеството, и сега дава своите 
плодове. То е маята на нашата 
съвременна цивилизация“ (том 
2, с. 218). Не мога да пропусна 
невероятния му възпев на пое-
зията в пътеписа „Впечатления 
от Турция, на път за митична-
та Троя“. Възпев? Грешка! То е 
ода. То е апотеоз: „...Троя е жал-
ко грамадище, около десети-
на декара, но това грамадище е 
сътворило чрез силата на поези-

ята цял един огромен и неуми-
ращ свят. Има много по-големи 
развалини – и величествени хра-
мове, и мраморни чудеса – по-на-
татък около Милет и Ефес, но 
най-много туристи се стичат 
тука, при това жалко грамади-
ще спрямо тях, наречено ТРОЯ, 
защото то е най-живо! Защо-
то до него се е докоснала с маги-
ческата си пръчка  п о е з и я т 
а,  вечно младата, вечно жива-
та, вечно вълнуващата... Защо-
то поезията, както нищо друго 
на света, има способността да 
пази своите герои вечно живи, 
да ги прави като богове – без-
смъртни!“ (том 2, с. 170).

Никога поет не е говорил 
тъй за поезията, за нейната жи-
вителна и възкресителна сила: 
„Грандиозните здрави мрамор-
ни блокове и скални късове от 
гранит са натъркаляни по зе-
мята очупени и полуизчезна-
ли и, речи го, не съществуват, 
а милите лъжи на Омир (мили-
те очарователни лъжи на гени-
алния поет) са все така прясно 
живи и вълнуващи, както преди 
две-три хиляди години, когато 
са били за първи път изречени... 
защото поезията, изкуството 
са вечно млади и неумиращи. 

Защото са божествени и без-
смъртни!“ (том 2, с. 171).

Заковал го е. Няма какво по-
вече да се добави! 

Имам навика да си отбеляз-
вам, докато чета дадена книга, 
онова, което ми прави впечатле-
ние. В двата тома „По Света. Не-
издавани пътеписи“ съм отбеля-
зала почти всичко. Няма как да 
ги цитирам целите. Остава да ги 
прочетете в самота, наслажда-
вайки им се, откривайки заедно 
с Николай Хайтов всяка страна 
поотделно и дори някак интим-
но. И не само... 

Надявам се, че новите пред-
стави, които ще добиете от път-
ните бележки на Николай Хай-
тов, ще ви провокират към пре-
нареждане и ревизиране на вече 
известното във вашия собствен 
свят, ще нарушат спокойстви-
ето ви. Четете Николай Хайтов, 
за да се зареждате с надежда и с 
бъдеще.
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Не може да се създават труд-
ности със страни, силни, значи-
телни и цялостни като Русия, 
Китай и даже Алжир, това е 
неразбиране на руската култу-
ра и начина на мислене, липса 
на уважението на продължи-
телната обща история и бли-
зостта с Русия. Колкото до го-
лизма, това  е наследство, това е 
пример,  то е способността във 
всяко нещо да изтъкваме  вели-
чието на Франция, нацията и 
страната, които са естествени ос-
новни ценности и, които днес са 
отхвърляни. Вашият Президент 
направи обръщение, май се на-
ричаше „основни ценности”  към 
руската младеж:  да почита Ро-
дината, да издига знамето и да 
обича народа. Намирам това за 
естествено, бях възпитан в такъв 
дух. В много страни като Алжир, 
Китай, Англия, САЩ, се чест-
ва издигането на знамето, цвето-
вете и любовта към отечеството, 
което е естествено, а това сега се 
смята за неестествено от сис-
тема,  стремяща се да разру-
ши  основните ценности като 
семейството, традицията и ре-
лигията. Но за щастие във ва-
шата страна Президентът Пу-
тин поддържа тези ценности и 
бих желал във Франция да има 
такъв политически лидер, кой-
то да подкрепя занапред та-
кива ценности и величието на 
Франция.  Наследството на Ге-
нерал дьо Гол е провеждането на  
определена  идея за Франция, 
присъствието на Франция на 
международната сцена, но също 
Франция  да има своите полити-
чески средства, това е наследство 
също така на лидер с харизма 
и виждане далеч напред, съо-
бразно закона на републиката. 
Смятам  развитието на Франция 
с поглед напред, за подготовка 
и решения, наличие на ясна да-
лечна насоченост, ясно вижда-
не, както и излъчване на ясни  и 
точни послания, истинска далеч-
на цел за французите и за наро-
да, който такива водачи предста-
вляват, защото те са на служба 
на народа, нацията и на Родина-
та  и преди всичко те трябва да 
прокарват напред ценностите на 
тяхната държава. За съжаление 
във Франция не виждам поява-
та на личности, които да поемат 
този факел. Но дядо ми е работил 
през целия си живот за величи-
ето на Франция и това наслед-
ство е в ръцете на французите, то 
е написано в историята  и  на все-
ки от нас се полага да продължи 
това дело и да поеме факела.

И.Д.: Френското общество 
е разделено относно сблъсъ-
ка в Украйна.  Част от хората 
смятат, че каквото и да напра-
ви Русия, те са против, защо-
то ни мислят за диктатура, за 
страна, нямаща нищо общо с 
европейските демократични 
ценности. Има и друга част, 
смятаща в крайна сметка, че 
икономическите интереси на 

Франция не са в Украйна и не 
са свързани в този сблъсък, 
и са безразлични към него. И 
друга част, мислеща, че това е 
борба на цивилизациите, над-
вишаваща самата война в Ук-
райна. Вие говорихте за това 
в самото начало, бихте ли раз-
вили малко повече тази глед-
на точка?

П.Г.: Този сблъсък отек-
ва в целия свят и в Европа. Той 
бе предизвикан по волята на 
американците и на НАТО, и 
силно поддържан от ЕК. Това 
е основна и значителна криза, 
засягаща ежедневието на всич-

ки. Имам свидетелства на дреб-
ни занаятчии,  дребни търговци, 
хора, които страдат от това по-
ложение, от хлебари,  почти по-
ловината от тях са  фалирали 
във Франция и в Белгия, също 
в Европа, защото фактурата 
им за електричество  стана от 
1500 на 5000 евро и това прави 
продължението на дейността им 
изцяло невъзможна, което ще 
изпрати стотици хиляди хора в 
Европа в безработица и криза. 
Тази криза е дълбока и ще има 
много обширни последствия. 
Нещо, което, за съжалени, 
журналистите крият и инте-
лектуалната общност разделя 
хората на групи с цел избягва-
не всяко обсъждане за няка-
къв разговор между проруски 
и проамерикански  хора, или 
про-Путински настроени или 
настроени към не зная каква 
диктатура. И така, трябва да се 
знае, че по-малко от 50% от по-
мощта, по-точно финансовите 
средства, отпуснати на укра-
инците достигат до тях и да се 
знае, че 50% от дадените на ук-
раинците оръжия, са препро-
дадени на международните 
пазари за поддържане на те-
рористи, политически кризи, 

сблъсъци и революции. Нас-
коро украинското правителство 
оповести списък с около 1000 
страници оръжия, предназна-
чени за препродажба в Южна 
Америка, Африка, арабски-
те страни, които ще захранят 
тероризма навсякъде по све-
та. Става въпрос за тежки и леки 
оръжия. Това е една от страни-
те (Украйна) за съжаление, сред 
най-корумпираните в света. 
В никой случай не критику-
вам украинците, а режима. Ре-
жим, поставен на власт от аме-
риканците през 2014 г. чрез 
известния държавен преврат, 

когато г-жа  Нюланд (с укра-
ински произход), както и г-н 
Байдън, се изрази „по дяволи-
те Европейския съюз”. Извинете 
ме, но я цитирам дословно. Т.е., 
презирайки всякакво зачи-
тане на  украинците, тя уста-
нови диктатура. Противя се и 
съм възмутен, че във Франция 
и в Европа се прославя  бата-
льона „Азов“, който носи отли-
чителните знаци  на Дивизия 
„ДАС РАЙХ“ (ВСВ, Нацистка 
Германия, СС батальон). Мои-
те родители са се борили сре-
щу нацизма, прародителите 
ми са били депортирани за-
ради участие в Съпротивата и 
за мен е крайно възмутително 
да бъдат почитани хора, които 
са клали, убивали и преслед-
вали населението в Донбас. 
Още през 2019 г., най-близкият 
съветник на този, който щеше 
да стане Президент Зеленски,  
Арестович, в интервю от фев-
руари 2019 г., заяви, че тряб-
ва да се направи война срещу 
Русия, че той я желае и, че те 
ще получат всякакви финан-
сови средства, въоръжение и 
подкрепа от ЕС и НАТО и, че 
Украйна не може да загуби. 
Американците впрочем напъл-

но бяха измамили украинско-
то население и правителство 
относно победата на Украйна 
в тази война, според мен невъз-
можна. Защото във всеки случай 
главният губещ в тази война е 
самото украинско население и 
като следствие, Европа, с ця-
лата криза, в която тя потъна 
по волята на политиците.

И.Д.: Всъщност това е мно-
го, много тъжно! Това е стра-
дание на Европа, страдание на 
народите. 

П.Г.: Тъжно е, но вярвам в 
това възникване отново, в това 
завръщане към действител-
ността, защото за мен е мно-
го важно изобличаването на 
всички тези лъжи и на цялата 
последователност, довела до 
този сблъсък. Но в този сблъ-
сък се опитват да ни накарат да 
мислим, че Русия е изоставена, 
това е напълно невярно. Първо, 
защото има хора, разбиращи за-
лозите и действителността и във 
Франция, и в  Европа, и в све-
та. Защото тези хора са натова-
рени да възстановят основни-
те истини, да изобличат лъ-
жите и да изобличат логиката,  
довела до тази война. Сега вяр-
вам в обновлението, в следващо-
то ново съграждане, и се връ-
щам към  това, което казахте за 
дядо ми, че не можем да се ли-
шим от Русия. Не можем да се 
лишим от този континент, кой-
то е самата Русия. Това не е кон-
тинент, но е най-голямата стра-
на в света, която със своята гео-
графия, култура и история има 
изключителни  възможности 
в икономическо, политическо, 
промишлено, геополитическо  
и културно отношение. Русия 
печели съвсем заслужено, според 
мен, в тази криза от пренасоч-
ването на центровете на по-
литическите, икономическите 
и финансови интереси  на Из-
ток  и ще бъде една от опреде-
лящите решенията в това, кое-
то наричаме Евразия. Т.е. из-
ключителен континент, обединя-
ващ Европа и Азия и, където ще 
се появят нови центрове за взе-
мане на решения. За съжаление 
Европа ще изпусне влака за тази 
чудесна възможност, знаейки, че 
Евразия е самодостатъчна. Ис-
кам също да изоблича в този ре-
жим на санкции лицемерието, 
защото продължаваме да купу-
ваме руски нефт и очевидно не 
можем да се лишим от него, про-
дължаваме да купуваме руски 
газ, продължаваме да купува-
ме промишлени метали. 100% 
от промишлените метали на 
пазарите са преобладаващо от 
Русия. Продължаваме да купу-
ваме уран, купуват го включи-
телно и американците. Продъл-
жава доставката и покупката на 
магнити за ядрените реактори 
от новото поколение и за щас-
тие, продължаваме в това, което 

ни свързва,  изкуството, общите 
съдби, историята и всичко, което 
прави научната общност, всичко, 
което създава обмена в интелек-
туалната общност,  Космиче-
ската международна станция 
продължава дейността си благо-
дарение на това сътрудничество, 
което се извисява над този сблъ-
сък. И точно това ни свързва и то 
трябва задължително да продъл-
жи.

И.Д.: Точно така, има все 
още неща, които ни обеди-
няват, по- точно културата 
и в навечерието на Рождест-
во французите ще празнуват 
преди руското православно 
Рождество, което е на 7 януа-
ри, и точно защото вярваме в 
нашите силни исторически и 
културни връзки, организи-
раме концерт на 22 декември 
в рамките на „Диалога Фран-
ция –Русия”.  В момента само 
културата ли ни остава и обе-
динява?

П.Г.:  Има много други неща, 
които ни свързват, както ви каз-
вах и както подчертаваше моят 
дядо, Франция и Русия са две 
дъщери на Европа,  свързани  
с обща съдба  и  интереси, и 
неща извън културата и иконо-
мическият обмен, сближават на-
циите.  Това остава извън сблъ-
съците и различията в интере-
сите. Също бих искал да кажа, 
че в тази обща история тряб-
ва да постигнем мир. Мирът е 
неизбежен. Мирът следва след 
всеки сблъсък, мирът свързва 
хората, мирът преминава за-
дължително през възстановя-
ване на разговора, после раз-
бирателството, после  иконо-
мическото сътрудничество, 
това създава последовател-
ност в отношенията между 
народите даже през Студена-
та война. Бих искал да предам  
послание за надежда и едине-
ние, защото вярвам в тази общ-
ност на култура и съдба, и вяр-
вам, че това, което ни свърз-
ва, връзките между Франция 
и Русия, са безкрайно стари 
и всички говорят за мир сега. 
Първи изобличих лъжите, не-
справедливостта  и грабежа 
над вашия народ и намирам 
възмутително наказанието 
на дадена нация, на даден на-
род заради криза, знаейки, че 
това противоречи не само на 
основните свободи, това про-
тиворечи на международното 
право. И това е огромна неспра-
ведливост. Мисля, че никоя на-
ция след преследването на ев-
реите през Втората световна 
война, не е понесла такъв гра-
беж, както руския народ сега. 
Това е удар за мен, това е огро-
мна несправедливост. Смятам, 
че отвъд съвременните кризи 
трябва да виждаме равновесие-
то на   народите, равновесието 
на нациите, трябва да вижда-

ме равновесието на света и на 
Европа. Разбира се, културата е 
един от пътищата, както казах, 
предпочитан и всеобщ за сбли-
жаване на нашите два народа. 
Смятам че ни свързва нашата 
обща история, любовта  и ог-
ромното ми уважение, както и 
това на моето семейство, към 
богатството на руската кул-
тура и богатството на руския 
свят. Скоро лауреат на Нобело-
ва премия каза: „искат да раз-
рушат руската култура, но как 
може да се разруши страна, от-
говорна за повече от половина-
та основни открития в облас-
тта на химията, физиката и 
математиката?”. Вие сте ве-
лика страна с фантастична ис-
тория и за съжаление,  неоли-
бералният модел, вдъхновен 
от американците,  цели  уни-

щожението  на нещо по-ос-
новно от икономическото и 
политическото равновесие. 
Този модел цели унищожение-
то на културата и, както отбе-
лязах, той подрива основите и 
подрива съвестта на народа, 
защото те искат да съборят два-
та основни стълба на цивили-
зацията, каквито са религията 
и вярата. Да ги заменят с крат-
косрочна култура на лично-
то задоволяване, нападат даже 
основите на образованието 
и мисля това за много тежко, 
и имаме нужда от тези силни 
връзки с далечна насоченост 
и трябва да пазим нашите за-
щитни стени. И това ни свърз-
ва отдавна с руската култура и 
именно това понятие, бих казал 
малко неразумно, малко налуд-
ничаво, което Достоевски оп-

ределя много добре  и което 
гради вярата и всъщност то е 
един от стълбовете на Русия. 
И мисля, че Достоевски го ци-
тираше: „Никой не може да из-
тръгне вярата на руснака, ос-
вен самият той.” Именно това 
създава вашата сила и спой-
ка.  Това, което  прави силата на 
французите, това прави силата 
на всяка нация, на всяка евро-
пейска страна, именно понятие-
то за патриотизъм, обич към на-
цията, семейството и религията. 
Ценности, които за нещастие 
някои се стремят да разрушат 
с цел намаляване на способ-
ността на народите и на ин-
дивидите да постигнат свобо-
да, с цел нарушаване на тяхна-
та цялост, за да ги управляват 
по-лесно.  И това накрая довеж-
да до загубата на опорните им 

стълбове. 
И.Д.: Благодаря много, гос-

подин Дьо Гол, за това изпъл-
нено с надежда послание. Ще 
продължим нашите дейнос-
ти  следващите години, защо-
то имаме нужда от тези силни, 
сърдечни и дългосрочни връз-
ки между Русия и Франция и, 
защото диалогът никога не 
трябва да прекъсва. 

П.Г.: Знайте, че не сте сами. 
Че има много хора в света, още 
веднъж, две трети от населе-
нието на света, във Франция и 
в Европа са с вас. Винаги може 
да разчитате на мен за про-
дължаване на това ново съг-
раждане с надежда и обновле-
ние. Благодаря, госпожо. 

Превод от френски:  
Лилия Кръстева

Патриотизмът създава...

Патриотизмът създава...

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ ВГРАЖДА...

Изпълнение (на каба гайда) на Славчо Димитров и Джамал Паликаров 
от „Гайдарска дружина“ при Народно читалище „Николай Хайтов – 1936 г.“
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Антология

ЧЕРВЕНА 
КНИГА

Защо дойдох в това селце замряло?
Кръвта на моя род ли ме повика
да видя как в тревата избуяла
изгубва се следата му велика?

Мотиките – захвърлени на двора,
та кой ще ти копае лука, боба?
Умре ли някой, няма тука хора
на мъртвия да изкопаят гроба!

Къде изчезнахте, сеячи смугли?
Каква погибел и каква разруха!
Молци прояждат топлите ви гугли
и бухали из къщите ви бухат...

Какви ли теглила не преживяхте,
по девет кожи от гърба ви драха!
Но вие все така орахте, сяхте
и пълнехте на времето стомаха.

А то за вас навеки беше спряло –
лъжеше като бивол в равнината.
Прегърбени над дървеното рало,
все във земята гледахте, в земята.

Не смеехте да гледате нагоре –
гнусяха се от овчите ви шуби,
от тоя дъх на чесън и обори,
от тая кал под ноктите ви груби.

Изнежените градски изтърсаци
наричаха ви прости селяндури.
Но ставахте най-верните ятаци
през робски времена и диктатури.

А ето че епохата мечтана
и тя ви със юмрук железен фрасна.
И се отвори тежка, черна рана.
И тръгна към града кръвта ви ясна.

А в речи, във доклади и поеми
честита бе съдбата ви и лека.
Но за Червена книга днес е време,
не дивеча – изчезва тук Човека!

Червена книга... Да, Червена книга
с рождените ви имена и дати...
И тъмна болка в мене се надига:
за вас е късно вече, мамо, тате!...

Стойчо СТОЙЧЕВ

Елена АЛЕКОВА

Докато две-три годи-
ни светът си „събуваше“ 
страховете и каракон-
джулите покрай натра-

пените вируси, пандемии, изо-
лации, извънредни положения 
и какво ли не, един сборник на 
Николай Хайтов - „По Света. 
Неиздавани пътеписи“, се появи 
на бял свят – том 1 през 2020-а, 
том 2 през 2022-а. Дължим го на 
Фондация „Памет“ на Здравец 
Хайтов и на Любка Захариева, 
редактор и автор на предго-
вора. Тази пътеписна книга е, 
подчертавам, ГОЛЯМОТО ЛИ-
ТЕРАТУРНО СЪБИТИЕ НА 2022 
ГОДИНА! За съжаление, поради 
различни причини и обстоятел-
ства и малкия тираж, томовете 
не са достояние на широка чи-
тателска аудитория. И въпреки 
че в случая двутомникът е оти-
шъл до малцина, то, бихме ка-
зали, по-добре до малцина, от-
колкото без него. Защото дори в 
малък тираж пътеписната книга 
„По Света” е вече литературен 
факт, първопроходство, що се 
отнася до неиздаденото от писа-
теля, направо разкош за любите-
лите на първокласното четиво и 
по-специално – на сладкодумие-
то Николай-Хайтово. 

Написаното в Предговора на 
писателя е нещо като завещание 
– той не би искал тези пътеписи 
да останат в „тъмница”, а да бъ-
дат „обнародвани”! 

Но… да се върнем към пъ-
теписите. Когато подхождаме 
към двутомника „По Света. Не-
издавани пътеписи“, нека пре-
ди всичко отговорим на въпро-

са: защо Николай Хайтов  има 
такава любов към пътеписите. 
Както сам изповядва, пътепи-
сът го привличаше заради сво-
бодата, която дава при писане-
то, заради това, че не задължа-
ва да се подчиняваш на сюже-
ти, да се увличаш след образи, 
а дори позволява да вмъкваш в 
него всичко, което те осени, как-
то в своя Предговор го е обозна-
чил – „всяко хрумване, щастли-
ва асоциация, случайно кацнала 
на перото идея и т.н.“. И най-
главното, защото пътеписът му 
дава възможност да види СВОЯ-
ТА БЪЛГАРИЯ с други очи, от 
друга гледна точка, да я проучи 
и разбере от различен ъгъл, да я 
обикне по нов начин, отблизо и 

отдалече, и да усети дълбината 
й. Нейната. Но и своята. Защо-
то отблизо обичаш видимото, а 
от далече – онова, което не с очи 
виждаш, а със сърце и с цялата 
необозримост на това, което си.

Любка Захариева подхва-
ща и сбъдва голямото желание 
на писателя пътните му бележ-
ки да видят бял свят и не прос-
то издава подготвения от него 
том 1 на „По Света. Неиздавани 
пътеписи“, но издирва, подреж-
да и подготвя за печат пътепи-
сите от том 2. Да й благодарим, 
че дава и насоки на бъдещите 
ентусиасти как да издирят ос-
таналите непубликувани пътни 
бележки, визирайки дневници-
те на писателя и своите срещи-
разговори с него или следвайки 

дирите на онова, което ни е ос-
тавил и завещал като архив. За-
щото научно-изследователската 
работа над Николай-Хайтовите 
пътеписни книги тепърва ще се 
разгръща. Пътеписецът Нико-
лай Хайтов чака своите бъдещи 
изследователи… А какви непо-
дозирани богатства крие архи-
вът на писателя, които тепър-
ва ще се откриват! Завиждам на 
бъдещите читатели и се надявам 
да бъда един от тях! Словото на 
Николай Хайтов е светило! И то 
трябва да свети на всички! Не-
зависимо от оценките и дейст-
вията днес и всякога срещу пи-
сателя от страна на ония, които 
не обичат светлината и искат да 
я потулят. Те не него не обичат, а 
светлината.

…Срамно ще е да сме мог-
ли да направим нещо за Нико-
лай Хайтов и да не сме го напра-
вили. Срамно ще е да сме имали 
неговото мощно слово и да сме 

го укрили по папки и чекмедже-
та, както е срамно да имаме све-
тило, а да го държим под скрина! 

…А ето, че два месеца преди 
да ни напусне е подготвил за из-
даване и дълго обмисляната си 
пътеписна книга „По Света”! За 
обхвата и темите на пътеписите 
от двутомника можем да съдим 
дори само по заглавията на от-
делните текстове – прегледай-
те съдържанието! А за отликата 
им от предходните му пътепис-
ни книги - ето  неговите думи  

пред Любка Захариева: „както 
са от майка родени“ (1990) или 
„в своята първозачатъчна фор-
ма, както са написани импрови-
зирано, но затова пък спонтан-
но, докато впечатленията ми 
от пътуването са били горещи“ 
(1991). И същевременно - с рой 
очаквани и неочаквани асоциа-
ции, наблюдения … А ето  как-
во е схващането на Николай 
Хайтов  за пътеписите в проце-
са на обмислянето и работата 
си върху книгата „По Света”; в 
„Бегом през Сирия и Ливан“ че-
тем: „Едно отклонение към пъ-
теписите. Каква книга може да 
се получи от подобни на тия за-
писки?... Това може да бъде една 
мозайка от впечатления, им-

пресии, в есеистична форма, 
която да съдържа мислите и 
асоциациите, породени от при-
косновението с един нов свят, 
една нова страна. Това е също 
един от начините за открива-
нето на дадена страна“ (том 1, 
с. 70). Бих потвърдила, че тъкмо 
това е пътеписът – „мозайка от 
впечатления, импресии“, взрив 
от мисли и асоциации и внезап-
ни прозрения за едно и друго, 
възникнали при срещата с но-
вото. Историята,  делникът или  
мистиката, мистерията на даде-
на страна е вторичното - онова, 
което придава на впечатления-
та цялостност, пълнота и ги пре-
връща в познание. 

На стр. 11

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 
ВГРАЖДА РОДИНАТА 

ВЪВ ВСЯКА СВОЯ ДУМА

Националният литературен салон „Старин-
ният файтон“ съвместно с Литературен клуб 
„Дамян П. Дамянов“ при Народно читалище 
„Николай Хайтов – 1936 г.“  организираха на 25 
януари 2023 г. премиера на двутомника на Ни-
колай Хайтов „По Света. Неиздавани пътеписи“. 
Литературно-музикалната вечер се състоя в Са-
лона на читалището и започна – очаквано – с ро-
допски напеви в изпълнение (на каба гайда) на 
Славчо Димитров и Джамал Паликаров от „Гай-
дарска дружина“ при читалището. 

Водещата проф. Искра Арсенова откри ве-

черта, като открои основните характеристики и 
особености на Хайтовите пътеписни книги. Д-р 
Елена Алекова представи двутомника, като про-
следи мястото му сред останалите пътеписни 
книги на писателя. (Словото й публикуваме от-
делно) Актьорът Пламен Павлов изпълни откъ-
си от пътеписите „Пътуване из Югославия. През 
Македония и Черна гора до Адриатика“ и „Да ви-
дим какво става в Добрата Стара Англия“. 

Всички си тръгнаха окрилени и с вяра в до-
брото бъдеще на България, щом ражда такива 
писатели като Николай Хайтов.

Впечатляващо тържество на духа


