
Скъпи Читателю!

Държиш в ръцете си новороденото списание „Българи“. В него неколцина родолюбци 
от 21-вото столетие след Христа пишем за общия ни с теб Български път. В списанието 
и занапред ще пишем за миналото, настоящето и бъдещето на Българската нация. 
Ще отбелязваме общите ни традиционни празници. Ще възкресяваме моменти на 
исторически падения и ще анализираме причините за тях, за да не повтаряме грешки 
и заблуди на предишни поколения и водачи. За да имат днешното и утрешните 
поколения верни ориентири, ще се спираме на събития и периоди на българска слава и 
благоденствие.

Заедно с теб, Читателю, ще разсъждаваме, спорим и мечтаем за България, каквато е и 
каквато искаме да бъде.

Ще даваме думата на онези, които помнят силната България и които знаят как 
тя отново да има надмощие - духовно и материално, за да пребъде нацията и през 
бъдещия век. Ще намерят място и позициите на онези, които мислят различно от нас. 
Ще узнаеш за целите и мотивите на българските душмани, за средствата и методите, 
чрез които ни вредят.

„Българи“ е форум за всички модерни националисти, които виждат Българския път 
през третото хилядолетие като успешна мирна надпревара с останалите нации. Ние 
вярваме, че и след 21-вото хилядолетие ще съхраним и укрепваме забележителните 
ценности на Българщината, ще бъдем между нациите, на които е съдено да оставят 
непреходни следи в бъдещата Човешка цивилизация. В това списание  възнамеряваме 
да демонстрираме най-доброто от нашия фенотип и уникални дарования, за да 
продължим делата на своите славни предци. Ще си казваме също кусурите и 
кривиците, не сме без такива. 

Ние, Българите, от хиляди години следваме своя историческа мисия да сме мост 
между двата свята на Изтока и Запада. Да сме част от световната кръвоносна система, 
през която жизнената енергия - идеи, традиции, култура, индустрия, тече от изток 
на запад и обратно. Да внасяме в Запада мистиката на нашите източни корени и да 
превеждаме на езиците на древните ни предци прагматичните решения на Запада. 
Списание „Българи“ иска да бъде един от изпълнителите на тази велика мисия.  

Ние следваме добрата Звезда на Българите, която през цялата ни история ни 
е пазила от погиване. Щом след гигантските катаклизми, които сме преживели, 
след тежките сблъсъци с други нации и империи уверено сме се изправяли, за да 
поемем отново по пътя си, значи в това има промисъл на Онзи, който ни е създал. 
Убедени сме, че ние, днешните българи, имаме и мисията да продължим делото на 
Кубрат, Омуртаг, Крум, Евтимий Търновски, Паисий, Раковски и Левски за силна 
Българска държава и устойчиво развиваща се Българска нация. „Българи“ ще излъчва 
оптимизъм към тези, които се колебаят или са загубили увереност във верността на 
този път.

Ние ще дадем всичко от себе си, за да противодействаме на националния 
нихилизъм и да уличаваме онези, които го насаждат и подпомагат. Няма да пожалим 
тежки думи за родоотстъпниците, които подриват устоите и вредят на интересите 
на нацията. За онези, които отнемат мечтите ни и представят българите като малка 
и незначителна нация, която е обречена постоянно да се съобразява с диктата на по-
силните. На тях и на всички други ще напомняме, че Български държавни обединения 
е имало много векове преди да се появят държавите Русия, Великобритания, Франция 
и САЩ. Идеалът на реформаторите от редица страни през 17–19 век сл.Хр. за 
национална държава ние, Българите, сме реализирали около поне 10 века по-рано.

Оцелели сме по своя дълъг път, защото обикновено сме разчитали на себе си и сме 
вярвали в силите си. Успяващият човек черпи енергии и от своите корени, от рода си, 
от племето си. Знаем, че дълбоко в себе си повечето Българи също са националисти. 
Списанието ще е с лице към теб, Читателю, към всеки човек от Български род. 
Наша длъжност е заедно да разкриваме общите ни перспективи и потенциали, да 
насърчаваме слабите и разколебаните да взимат сили от Българското.

Днешната власт в държавата ни не го прави, но това ни мотивира още повече. 
Време е да кажем, че хората с „мъжко сърце и българско име“ от науката, културата, 
бизнеса, материалното производство и спорта успяват поради индивидуалните си 
качества, но в немалка степен и поради духовната и кръвна връзка със своя род. 
Създавайки и акумулирайки енергии, те ги вливат в общите енергии на нацията. 
Защото пред лицето на общите проблеми и заплахи всички Българи сме едно и така е 
отколе!

Българи от всички страни, пазете Българщината и си помагайте!

Ивайло Дачов, 
издател
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4│Нацията

„Братя и сестри, има един победител 
в конкурса на Евровизия и това 
е песента “Вода”. Има Господ!” 
Това написаха стотици българи в 
интернет  форумите. Петото място 
за вдъхновяващото изпълнение на 
Стунджи и Елица наелектризира 
българите вътре в страната и извън нея 
и показа на кой му е мил българския 
дух, ритъм и  гласове. За „Вода” 
гласуваха и гърците, които ни дадоха 
максималните 12 точки. Голямата 
българска диаспора в Испания ни 
оцени с 10-ка. Българите в Израел, 
които твърдят калко обичат страната 
ни, не ни подкрепиха, което означава, 
че са лицемерни по природа. 

Защо е чак толкова ценно петото 
ни място? 

Тази класация е ценна с това, че 
обедини нацията. Българите  не са се 
чувствали така единни от Световното 
първенство по футбол през 1994 г., 
когато нашият тим проби и се класира 
на финалите. И не е стискала до болка 
палци така, както направи сега, освен 
на великолепните изпълнения на 
фигуристите ни Албена и Максим. 
Петото място на Елица и Стунджи 
е в категорията на впечатляващите 
победи с това, че на Евровизия не 
се гласува за красиви изпълнения. 
На този конкурс вотът е етнически 
и религиозен, а може да кажем и 
сексуален. Показа го първата позиция 
на сръбкинята Мария Шерифович, 
чиято песен „Молитва” бе обявена за 
най-добрата в Европа. Жената, която 
изглежда като невзрачен мъж, разтопи 
с баладата си сръбската диаспора, 
всички бивши сръбски републики и 
руските си приятели. За нея гласува и 
целокупната гей и лесбийска общност, 
която мъжкото момиче в компанията 
на няколко балкански красавици успя 
да впечатли. Гласовете си за тази 
изпълнителка дадоха Финландия, 

Англия, както  и още много доста 
по-северни народи. Травеститът от 
Украйна спечели второто място по 
същите причини. 

На фона на тези международни 
пазърлъци и сексуални предпочитания 
е истинско чудо, че „Вода” се класира 
на пето място. Тя бе изпълнена от 
твърде ярки, талантливи и  нормални 
българи, които очевидно не отговарят 
на „международните критерии”. 
Очевидно е, че ако сме решени на 
всяка цена да станем първи, догодина в 
Сърбия непременно трябва да пратим 
лъчезарния циганин Азис - изрусен, 
със сини лещи и облечен в най-бялата 
си рокля. Със сигурност ще отвее 
такива като  мрачната Шерифович. 
Друг е въпроса дали ще се гордеем 
с подобна победа.

С българската „Вода” обаче се 
гордеем. Тя ще остане като една 
от най-бързо класиралите се песни  
н историята на този конкурс. Да 
поздравим Елица и Стунджи и да се 
гордеем с тях и „Вода”. Те наистина са 
първи. И заслужава да си припомним  
великолепния стих от новия завет: 
„И който е жаден нека дойде и то, да 
пие даром от живата вода”.

� Да поздравим Елица и Стунджи

Колко е цената на българския 
учен? Този въпрос буквално се 
стовари на обществената сцена след 
като гръмна грандиозния скандал с 
проекта “Митът Батак”. Българска 
изкуствоведка и германски историк 
решили да приберат 2000 евро от 
германска фондация.За да се докопат 
до тези пари, те пишат мотивационно 
писмо, в което обясняват, че искат 
да развенчаят баташкото клане, да 
пренапишат европейската история и 
да създадат положителни нагласи в 

зле настроените към мюсюлманите 
българи. Тези изумителни планове 
получават одобрението не само 
на германците, но и на нашето 
Министерство на културата. 

Със сигурност проектът “Митът 
Батак” щеше да мине тихомълком 
във вид на дискусия, както са 
минавали и други проекти, които 
развенчават подвига на Левски, на 
Ботев и прочее такива “митове”. В 
този случай обаче се намеси шефът 
на Националния исторически музей  
Божидар Димитров, който  алармира 
българската общественост как наши и 
чужди учени са “сготвили” българската 
история. Ако не беше проф. Димитров, 
даже  нямаше да разберем, че изобщо 
тече такава гавра с историческата 
ни памет. Вместо да благодарят на 
колегата си, който постави на дневен 
ред с какво се занимава част от 
гилдията на учените и как се издържа, 
поругавайки историческата памет,  
негови колеги-историци обявиха, че 
Димитров твори чалга. Нарекоха го 

нетолерантен невежа и даже заявиха, 
че ги е срам от него! Удивително 
нахалство, нали? 

Особено активна в поругаването на 
Димитров се оказа една дама, която 
вече 17 години обяснява колко са 
обезправени циганите у нас, колко 
българите са нетолерантни към тях 
и така си печели сериозни суми по 
проекти, финансиране от Отворено 
общество. В прав текст Антонина 
Желязкова рече, че е изненадана, 
защото досега не е проявявана такава 
нетолерантност и непоносимост към 
академична тема. Според нея са 
виновни некомпетентните медии и 
политици. Защо подскочиха така тя 
и нейните колеги? Ами защото ако 
днес не подскочат, утре как ще вземат 
пари по разни програми, за да говорят 
глупости? 

При такова лицемерие на тази 
академична общност не е чудно, че 
българите предпочитат да слушат 
Божидар Димитров,  защото е 
български учен. 

� Проф. Божидар Димитров защити Батак



Нацията│5

Една потресена еврокомисарка 
удиви българите. „Потресена съм, 
защото поканих пред паметника 
Гоце Делчев дечицата, които играеха 
наоколо, и се оказа, че те не знаят кой 

е той. Още по-голям шок изживях, 
когато едно от тях вдигна ръка и 
невинно попита: ”Защо на паметника 
има бира?”  Това заяви българският 
еврокомисар Меглена Кунева, след 
като  положи цветя пред паметника 
на Гоце Делчев в Благоевград. 

За да звучи по-ефектно Кунева 
добави, че по-голямо унижение на 
българската памет и история не 
е изпитвала. „Ние сме длъжни да 
разказваме за своята история на нашите 
деца, за паметта и корените, които 
ни помагат да носим българското, и 
заедно с това дължим едно голямо 
извинение пред паметта на героите на 
България”, добави еврокомисарят. 

Не, вие не се лъжете. Това го 
казва самата Меглена Кунева, 
жената, която стана известна в 
Европарламента с прякора си „Йес 
сър”. Въпросната Кунева не пожела 
да защити българския интерес когато 
преговаряше за затварянето на трети и 

четвърти реактор на АЕЦ Кзлодуй, с 
лекота договаряше условията по глава 
„Земеделие”, които обричат хиляди 
млекопроизводители на фалит.

Въпросната дама не прояви характер 
да защити българската кауза, но 
затова пък стана известна в България 
с това, че подчини цялата си воля 
на спечелване на благоволението на 
Брюксел. Казват, че го е правила с 
единствената цел да уреди собствената 
си кариера за сметка на собствения 
си народ. Може да се каже, че успя. 
Брюксел натисна Сергей Станишев да 
я прати на това високоплатено място, 
откъдето Кунева раздава гръмотевични 
оценки за историята на България и за 
невежеството на подрастващите. Да 
се чуди човек защо тази дама  се диви 
, че среща нихилисти  по улицата. И 
че децата на тези нихилисти също са 
на път да станат такива.

При политици като Кунева това е 
неизбежно. 

� Меглена Кунева се потресе, ние също

Младите националисти от 
Български национален съюз 
стартираха свой телевизионен 
проект по ББТ, наречен „Нацио-
нална гвардия“.  Водещ е 
лидерът на БНС Боян Расате, 
а част от творческия екип на 
сп. „Българи“ помага на новото 
предаване. 

Идеята на „Гвардията“е 
да направи публицистика за 
обикновения българин, да 
говори просто и разбираемо 
по националните въпроси, 
но същевременно да показва 
максимален брой гледни точки 
към един проблем, с много 
външни снимки. Концепцията 
на предването е близка до тази 
на нашето списание - да внушава на нацията, че модерен 
национализъм е нещо, от което всички се нуждаем, за да 
оцелеем като българи. Накратко казано, национализмът е 
естествено умствено и духовно състояние на обикновения 
човек, от което той не бива да се срамува.

За да докаже своята правота, Боян Расате се стреми да 
кани в студиото обикновени хора, които да кажат как те 
разбират национализма. За хората на село национализмът 
е да се грижат за земята и животните, за майките - да 
възпитавант децата си като добри хора и българи, за 
хората от бизнеса - да създават добри продукти и услуги, 

които успешно да продават.  
Другата функция на новото пре-

даване за национализъм е кори-
гираща. В последните години 
много хора сложиха значката на 
национализма и я използваха за 
да се сдобият с власт, влияние 
и пари. Все повече анализатори 
твърдят, че новият двуполюсен 
модел на България е именно в 
етническото противопоставяне 
на нацията и разделянето ù по 
оста българи - всички останали. 
Както същите политически 
играчи успешно ни разделиха на 
сини и червени през последните 
17 години. „Национална Гвар-
дия“ ще посочи с пръст тези 
нечистоплътни политици. Ще 

покаже, че Ахмед Доган и Волен Сидеров са две фигури в 
един сценарий, който обрича нацията на разделение още 
дълго време.

„Всички сме гвардейци на българщината“ - с тези 
думи Расате завършва всяко свое предаване. Резкият 
му и понякога агресивен тон напомня, че гвардеецът 
мълчаливо стои на пост, но е въоръжен и обучен какво 
да прави, ако мисията му бъде застрашена.

Народът ни е показвал в националните  войни на 20 
век, че гвардията може бързо от представителна част да 
се превърне в армия.

� Младите националисти станаха тв „Гвардейци“
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– Какви са модерните определения за 
„нация“, „национална държава“, „на-
ционална идентичност“, „национални 
интереси“ и др. Има ли разлика между 
„национализъм“ и „патриотизъм“?

– Патриотът, родолюбецът обича своето 
родно място по принцип, независимо дали 
неговият управник е добър или лош – но в 
патриотизма си той може да бъде и сам. А 
национализмът е колективна нагласа, той е 
и позиция, от която може да се предявява 
претенция към властта, националистът може да 
изисква определено поведение от управниците, 
защото национализмът е колективна концепция 
за начин на живот и присъствие в историята. 
Патриотизмът може да си остане просто 
емоция – докато национализмът може да бъде 
и императивна, властна позиция, бастион 
за отбрана и настъпление, и – разбира се – 
кредо, за защитата на което не се жалят и 
жертви. Патриотът не може да съди управника, 
националистът може – и често е длъжен да 
го прави.

– Какво мислите за т.нар. български нацио-
нални доктрини, писани и публикувани 
през последните 10–15 години?

– Някои съм ги чел, други съм ги писал, 
да, запознат съм с тях. И какво от това? 
Въпросът не е в доктрините. Когато едно нещо 
работи, може да няма формата на доктрина и 
обратно – светът е пълен с мъртви доктрини. 
Доктринален ли е например проблемът ни 
с Македония? Нека си спомним – нито една 
държава от заинтересуваните от Македония 
не се отказа от претенциите си към тази земя 
освен ние. Това е, защото сме либерали, 
демократи, въобще бели и пухкави....

– А не е ли, защото не ни беше разре-
шено?

– Сега засягаме една твърде неприятна 
черта на народа ни – ние винаги се изживяваме 
като жертва. Виновни са ни византийците, 
защото ни съсипаха хубавата Първа българска 
държава, после дойдоха турците и ни съсипаха 
Втората хубава българска държава, след това ни 
бяха виновни германците, защото ни заразиха 
с фашизъм, нацизъм и т.н., после руснаците, 
защото ни заразиха с комунизъм.... Сега са 
виновни – познайте от раз! – американците, 
разбира се. Моите студенти наскоро ме 
изумиха с мощния си  антиамериканизъм. 
А през 1999 г. тогавашните ми студенти бяха 
на проамерикански позиции.  

– Всяка от съседните ни държави следва 

Валентин Вацев (роден 1950 г. във Варна) е 
завършил Философско-историческия факултет 
на СУ „Свети Климент Охридски“, дългогодишен 
преподавател в АОНСУ. До 1997 г. е член на висшето 
ръководство на БСП. Преподава в Пловдивския 
университет по дисциплините „Геополитика“ и 
„Теория на глобалното развитие и регионалистика”. 
Чете лекции също и по европейска интеграция в 
Европейския колеж по икономика и управление 
в Пловдив.

В редакцията на сп. „Българи“ с Валентин Вацев 
разговаряха Ивайло Дачов, Румян Славов и Гергана 
Бонева.

Отказът от държавност 
е отказ 
от национална съдба
За така наречените „велики сили“ нашата територия е по-важна от нас самите

ЗАКОН НА ВАЦЕВ ЗА ЕЛИТИТЕ

Старите могат да вземат властта, могат и да управляват, 
синовете не могат да вземат власт, но поне знаят как се 
управлява, а внуците не могат нито да вземат власт, нито 
да управляват. 
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своя национална стратегия още от ХІХ 
век. В България такава липсва. Не сме 
ли прекалено наивни, че чувството за 
национална принадлежност може да се 
крепи без участието на държавата?

– В средата на ХІХ век тогавашният ев-
ропейски елит дебатира какво да се прави 
с разпадащата се Османска империя. Съще-
ствували са два модела. Според руския модел 
всяка от балканските държави трябвало да 
бъде политически независима, но да има 
по двама-трима геополитически гаранти – 
неявни, разбира се, като един от двамата 
винаги е Русия, а другият – както дойде. 
А според английския вариант империята е 
следвало  да се демократизира със султански 
фермани – създават се автономни зони, които 
са ориентирани геополитически, културно-
исторически и икономически към Истанбул. 
Първият модел съществува за малко след 
Руско-турската война, вторият модел е реали-
зиран след Берлинския конгрес. Край му слага 
Съединението, един чисто български акт, 
несъгласуван с никоя велика сила. 

Едва ли тогава в Лондон или днес във 
Вашингтон са ни вземали на сериозно. 
Всъщност за т.нар. „велики сили“ нашето място 
винаги е било по-важно от нас самите. Наскоро 
ми попадна становище на един английски 
политик от началото на двадесети век – той 
си го каза направо със самочувствието на 
господар, цитирам: „Колкото до българите, 
абсолютно неясно е какво търсят тия хора на 
Балканите...“ Т.е. вие пък откъде дойдохте? 
Какви сте вие, бе? Абе я къш от историята 
изобщо!

– Следователно наивни са очакванията 
да ни отредят централна роля на Бал-
каните? 

– Значителни и влиятелни кръгове в англо-
саксонския свят не крият недоволството си, че 
„на Балканите има прекалено много славяни”. 
Мисля, че разбирам защо е така – не само 
заради старата геополитическа мечта Русия 
да се изтласка завинаги от Балканите, а и 
защото славянството само по себе си има 
огромна асимилативна мощ. То е като слуз – 
каквото потопиш в славянството, то го изяжда, 
претопява. Затова сме успели да смелим 10–
12–13 етнически нашествия по нашите земи. 
Но славянството има един голям дефект – то 
няма държавотворна форма. То има нужда от 
външна форма, за да създаде нещо жизнено. 
Ние сме наследили държавно творческите 
си форми като тюрки...  

–  Тоест ние сме уникални на Балканите 
– и не само тук?

– Това го чух от един стар български дип-
ломат, т.е. формулирах го, когато говорих с 

него: на Балканите могат да се случат много 
лоши неща, без ние да сме ги поискали, но 
нито едно хубаво нещо не може да се случи, 
ако ние не сме го поискали. Следователно 
българите имат историческата отговорност да 
създадат тук мощна държавност. Ако в нашите 
земи няма мощна и отговорна държавност, 
ще стане кошмар – и на няколко пъти а-ха 
да стане. Говоря за истинска държава, която 
не разбира себе си като една от структурите 
на гражданското общество или като склад 
с келепири, които ние ще раздаваме по 
семейно-махленски принцип. Държавата е 
друго. Държавата е национално достояние. 
Тя е дом на битието, тя е гарант за съдбата на 
нацията. Държавата е това, което ни сдобрява 
с историята и ни оправдава в очите на Бога. 
Отказът от държавност е отказ от национална 
съдба. 

Да, българите отговарят за мира и ста-
билността на Балканите. Българите са 
държавотворна, геополитическа нация – 
длъжни са да си го спомнят.

– Не сме ли на кръстопът – коя посока 
да изберем, за да пребъдем?

– Наистина е време разделно. Ако ние се 
откажем от държавността си, ако прехвърлим 
мисията си на ЕС или на американския 
посланик – ами да загиваме тогава. Тръгваме 
по пътя на бездържавността и след години 
ще имаме гета по целия свят – България в 
Хамбург, България в Сидни, България в Ню 

КОНСТАТАЦИЯ НА ВАЦЕВ ЗА НАЦИЯТА

Никой не изкара танковете по улиците на България и 
никой не е държал пищова до главата на българина да 
гласува за този, с извинение, елит. Всичко стана с мир 
и любов и с много ентусиазъм и съгласие. Българите 
живееха с илюзията, че Европа ще ни храни, а Америка ще 
ни брани – ние просто изтъргувахме държавата си.
Моето поколение се изложи. Ние сме се научили на мир и 
любов между хората. Е, няма мир и любов.....
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Йорк, България в Стокхолм... 

– В днешно време съзирате ли някои 
знаци на това, кои искаме да бъдем?

– Важно е не какво въобразяваме, а дали 
изпълняваме някакъв дълг. Колеги, ние 
сме сенки в царството на сенките, не си 
въобразявайте нищо. Просто дългът трябва 
да се изпълнява. Дори без надежда, дори с 
омраза и с хъс – след нас остава изпълненият 
дълг. Нито изяденото, нито изпитото – 
постараеш ли се да изпълниш дълга си, значи 

си живял правилно, прощават ти, защото си 
бил някой. 

– Ще бъде ли простено на Живков, който 
бе начело на държавата четвърт век?

– Да, на Живков ще му бъде простено. 
Той живя с чувството за дълг. Беше умен, 
но нямаше базово, формално образование, 
затова и речникът му беше семпъл и естествен 
– когато искаше да каже с много малко думи 
как ще направим нещо много важно, изразът 
му беше: „Ще стане по закон Божи.“ Той с 
готовност понесе отговорност дори и за това, 
за което не беше виновен. Имаше съзнание за 
историческата си роля. Разбира се, направи 
сума ти и простотии и глупотевини, но ще му 
бъде простено. Народът вече му прости. Аз 
не съм виждал по-потресаващо погребение от 
неговото. Психологическата кулминация беше, 
когато го изнасяха от Дома на покойника. Беше 
много тихо, абсолютно тихо – невъзможно 
е да бъде толкова тихо при толкова хиляди 
хора, беше абсурдно, но се чу една птичка да 
пее. И някакви възрастни жени му махаха с 
ръка – както го помним той да маха... 

– Но когато го свалиха от власт, беше 
такава радост...

– Да, Господ чу молбите на българите. 
Обаче стана нещо много страшно. Това, че 
днес българският национален, с извинение, 
политически и прости Господи, стопански 
елит за нищо не става и не е съвместим с 
българската държавност – това е ужасно, 
но въпросът е защо стана така. Това не са 
узурпатори, дошли с танковете. Никой не 
изкара танковете по улиците на България 
и никой не е държал пищова до главата на 
българина да гласува за този, с извинение, 
елит. Всичко стана с мир и любов и с много 
ентусиазъм и съгласие. В края на 80-те и 
началото на 90-те години се зароди илюзията, 
която така пищно разцъфтя днес – че Европа ще 
ни храни, а Америка ще ни брани. Ние просто 
изтъргувахме държавата си, прехвърлихме 
отговорността за нея на друг.

– Можеше ли по друг начин да се развият 
събитията след 10 ноември 1989 г.?

– Тази възможност беше пропусната. 
В своите последни години старият елит 
реагираше единствено и само охранително, 
с което напълно заслужи съдбата си. Вторият 
закон на Вацев за деградацията на елитите 
гласи: старите могат да вземат властта, могат 
и да управляват, синовете не могат да вземат 
власт, но поне знаят как да управляват, а 
внуците не могат нито да вземат власт, нито 
да управляват нещо друго, различно от колите 
си…

КАКВО Е ДЪРЖАВАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ

За българите държавността не е една от структурите на 
гражданското общество, тя е нещо повече. Държавата 
е Дом! Дом на Съдбата. За българите в държавата има 
и нещо мистично. Тя е стълба, която свързва Небето със 
Земята, и когато държавата се срути и небето пада върху 
земята, обърква се мирозданието...
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– Искате да кажете, че комунизмът е бил 
рухнал много преди Берлинската стена?

– Българският комунизъм умря в средата 
на 70-те години. Как го разбираха старите 
комунисти? Като един мистично християнски 
православен начин на уредба на държавата. 
Според този мистичен комунизъм държавата е 
праведна подредба на света, Царство Божие на 
земята. Друг е въпросът на практика доколко 
тази цел е постигната, но беше цел. След 
средата на 70-те идеалът беше друг – нали 
помните: „Все по-пълно задоволяване и 
т.н. и т.н.“ – а това е вече друг свят, друга 
вселена.

А Живков знаеше, че българинът има 
остра нужда от държавност – просто такъв 
е етнокултурният и психологическият ни 
материал. Ние дълго време сме имали държава 
и после дълго време сме страдали без държава. 
За българите държавността не е една от 
структурите на гражданското общество, тя 
е нещо повече. Държавата е Дом! Дом на 
Съдбата. За българите в държавата има и нещо 
мистично. Тя е стълба, която свързва Небето 
със Земята – и затова, когато държавата се 
срути и небето пада върху земята, се обърква 
мирозданието.

Но за нашето „правилно, сиреч полит-
коректно самоосъзнаване“ се работи много 
интензивно и подозирам, че поколението 
на децата ми вече няма да ги разбира тези 
неща. Сега според мен сме на дъното на 
историческото си съзнание. Българското 
наследство не ни е интересно, от десетина 

години се насажда отказ от история, ясно с 
каква цел. Забелязвате ли, че периодът на 80-
те сякаш е забранен за обсъждане? Никой 
не е забранил, но елитът не е готов да чуе, 
а масите не са готови да простят – и на себе 
си включително – онова, което стана. 

– Не сте ли прекален песимист?
– Може би още не е късно да се опитаме 

да се преборим с нашите „доброжелатели”. 
Следващите десетина години ще са решаващи. 
Оказа се обаче, че  моето поколение не умее да 
се бори. Ние израснахме в епоха без войни и 
класови сблъсъци, не сме агресивни. Научени 
сме на мир и любов между хората. Е, няма 
мир и любов... Моето поколение си отива от 
политиката вече. А следващото е призвано да 
защити държавата. Те са с по-бързи инстинкти, 
те се оправят по-добре в ситуация на агресия, 
те посрещат с агресия и отвръщат с агресия и 
вероятно такъв елемент е призван от историята 
да защити българската държавност. Те ще 
излъчат контраелита.

–  Контраелитът на свой ред ще стане 
елит начело на държавата и нацията? 
Каква социална база ще го издържа, от 
какво ще се храни?

– От нищо. Това са хората, които идват от 
тъмното и студеното. Това са хората, които 
не жалят себе си – а и никого другиго не 
жалят. Те са готови да поемат отговорност. 

ПЕЧАЛНА ПРОГНОЗА НА ВАЦЕВ
Нашият така наречен елит се освобождава от 

българската държавност като историческо бреме 
и като мисия и я прехвърля като нотариален акт на 
евробюрократите в Брюксел. 

Варна и Бургас са свободни пристанища, турско-
български (не дори българо-турски!) със силен 
еврейско-балкански елемент. Весели места. Отиваш 
там със специален пропуск, защото градовете се 
охраняват отвън. 

Градове като Търговище и другите там, в турските 
региони, са анклави с турска администрация, които 
директно се отчитат пред Анкара. Границите им се 
пазят от местна охрана – можеш да влезеш, но трябва 
да обясниш при кого отиваш, а оттам се излиза 
свободно в другите анклави. Специална охрана е 
разположена по основните магистрали, тъй като те са 
геополитически структури, инфраструктура на ЕС. 

София е световен град, свободен град – така да 
се каже, представител на Брюксел на Балканите. А 
по главната магистрала от време на време минават 
танкове – нагоре-надолу, но никой не знае какви са. 
Носят се слухове, че на еди-кое си свръхзабранено 
място американците са изградили ядрена база. 

Аз ви рисувам една България, в която всичко 
е плуралистично бе, хора, какво лошо има в това, 
кажете...

НАДЕЖДА НА ВАЦЕВ ЗА КОНТРАЕЛИТА

Другият вариант е, ако контраелитът успее да се 
консолидира, да му се предложи достатъчно адекватна 
идеология и ако той намери и произведе своя водач. 
Това са хората, които идват от тъмното и студеното. Те 
не жалят себе си и никого друг не жалят. Те са готови да 
поемат отговорност. Коя е хранителната им среда? Може 
би дребният български бизнес, на който сега му се готви 
нещо от рода на „милиони микроби ще умрат”... 
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Тяхната хранителна среда може би е дребният 
български бизнес, на който сега му се готви 
нещо от рода на „милиони микроби ще умрат”. 
Установявам, че са се народили чудесни 
младежи, само че в главите им е невероятна 
бъркотия. Така че съм готов да ми се случи 
и да надживея държавата си... 

– Нима сегашният елит е съгласен да 
остане без държава? Каква ще е неговата 
легитимност пред света?

– Отворете сутрин мръсното прозорче на 
българските телевизии и върху главата ще ви 
полее космополитният манталитет, моралът 
на днешния български елит. За тези хора 
България е случайна страна. Така че въпросът 
е съдбовен: или елитът, или държавата! Няма 
предрешеност, може пък елитът да победи – 
това е... Когато бацилът унищожи живото тяло, 
погребват го заедно с него. На този елит не му 
е и нужна държава. Той ще продължи да живее 
с капиталовложенията си на други места, без да 
е елит. Този така наречен елит е компрадорски 
– интернационален и антинационален. Той 
наистина за идните десетина години може да 
унищожи българската държава. Надеждата 
е контраелитът да успее да се консолидира, 

да му се предложи достатъчно адекватна 
идеология и да произведе своя водач.

– Правите ли разлика между водач и 
държавник?

– Водач или държавник... Българската 
държава е в залеза си, изобщо няма гаранция, 
че тя ще продължи своето съществуване. 
Но като нация – може да ни бъде. Нации 
без държави съществуват – кюрдите много 
отдавна са нация, но държава кой знае кога 
ще имат. Евреите пък живяха две хилядолетия 
без държава.

– Твърдите, че българите имат държавно-
творческа мисия, но в ежедневието си 
непрекъснато ги слушаме как ругаят 
държавата си, говорят за нея в трето лице 
– държавата това, държавата онова...

– Поради същата причина – нуждата от 
държавност – българинът може да бъде 
много жесток към държавата, ако усети, че 
не я е грижа за него. Той е жесток в името 
на своето понятие за правилна държава. 
Това му отношение идва пак от славяно-
православното културно наследство. И 
наложеният му комунизъм в началото бе от 
славяно-православен тип, но той умря, както 
казах, някъде до средата на 70-те години. 
Тогава се появи следващата идея за комунизъм 
– не като царство Божие на земята, а като 
ситуация на „все по-пълно задоволяване 
на непрекъснато нарастващите материални 
и духовни потребности на все по-широки 
кръгове от населението”. Трябва впрочем да 
проверя кои от съветниците на Живков му 
го внушиха. Това беше директна подмяна на 
смисъла на идеята за комунизма – знаят го 
не само комунистите, но и антикомунистите. 
Едното е мистичният комунизъм, за който 
проливаш своя и чужда кръв в името на 
праведността на обществения живот. Другото 
е място, където ще се наядем, ще се напием 
и ще извършим някои други действия за 
удоволствие. Вече говорихме какво се случи 
впоследствие...

–  Какъв е пътят на националната идея 
оттук нататък?

– Историята е битка. На тези, които ни 
питат какви сме и защо сме, и как смеем да 
сме тук, трябва да отвръщаме: Ти пък кой си? 
Ние сме на мястото си. Господ ни е пратил 
тук с мисия. Когато я помним, сме много 
силни, когато я забравяме, ставаме жалки и 
сме заплашени от изчезване. Значи ние трябва 
да можем да кажем на Господа за какво сме 
– според мен българите са дошли на тази 
земя, за да направят държава. Това е тяхната 
мисия свише. И тяхното оправдание. Пред 
Историята и след нея.

Осъзнаването на собствената 
нация, означава преди всичко осъзнава-
не на националните ценности. Нация-
та изисква общност на ценностите, а 
национализмът - осъзнаване на тяхна-
та значимост.

Мьолер ван ден Брук
 
Нацията е действителна, дори 

ако „народът“ е безформена маса. 
И двете придобиват конкретна ре-
алност посредством държавната 
организация.

Хегел

Въоръжената нация е свободна 
нация.

Томас Джеферсън

Нацията е душа, духовен принцип. 
Нацията е всекидневен референдум.

Ернст Ренан

Всяка нация има свой център на 
гравитация. Всяка има свой собствен 
дух, свой собствен гений, свой соб-
ствен характер. За да се разбере една 
нация, трябва да се схване нейния 
особен дух и тогава да се търси 
нейното разбиране. 

Хердер 

Всички нации са длъжни да се 
уважават една друга.

Пьотр Кропоткин

За нацията

Снимки: списание 
„Българи“
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На 30 април 1945 г. около 22,30 часа 
руснакът Михаил Минин и българинът от 
Башкирия Гази Загитов вдигат съветското 
знаме над Райхстага и слагат символична 
точка на Втората световна война, наричана 
в Съветския съюз Великата отечествена. 
Хитлеристка Германия капитулира на 9 май 
и тази дата днес в Русия се празнува като 
Ден на победата, а на континента - като Ден 
на Европа. 

За първи път Знамето на победата се споме-
нава на тържествено заседание на Моссовет на 
6 ноември 1944 г. с участието на Й. В. Сталин. 
Като главнокомандващ на съветската армия 
той призовал да бъде превзета столицата на 
хитлеристка Германия и над града да се развее 
съветското знаме. Въпросът, как да стане това, 
се решава на 9 април 1945 г. на съвещание 
на ръководните политработници на Първи 
беларуски фронт. По указание от Москва и 
лично от маршал Жуков трябвало да бъдат 
подготвени девет знамена. 

Опитите да се превземе Райхстагът на 
30 април били неуспешни. Съобщението от 
генерал В. И. Кузнецов до маршал Жуков, че 
над Райхстага се вее червеното знаме, се оказало 
прибързано. Едва късно вечерта групата на В. 
Маков заедно с други подразделения достига 
парадния вход откъм западната страна на 
Райхстага. Там се наложило бойците с греда да 
разбият заключената масивна врата. В щурмовата 
група със знамето са четирима - Г. Загитов, А. 
Лисименко, А. Бобров и М. Минин. 

Михаил Петрович Минин свидетелства: 
„Напред бягаше Гази Загитов, който има-
ше фенерче. И с него осветяваше пътя по 
полуразрушената стълба. Във всеки от стра-
ничните коридори ние хвърляхме гранати и 
обстрелвахме с автомати.“ Накрая достигат 
огромен полуразрушен балкон, от който 
групата трябвало да се изкачи на покрива. Тук 
отново помага фенерчето на Г. Загитов. 

 Почти веднага Минин и Загитов започват 
да прикрепват знамето. Но тогава на фона 
на огненото зарево Лисименко забелязал 
познатата скулптура - бронзов кон и огромна 
жена с корона. Веднага решили, че ще поставят 
знамето там. „Момчетата ме подкрепяха да се 
кача на тресящия се от взривове на снаряди 
и мини кон и аз закрепих знамето в короната 
на бронзовата девица - продължава разказа си 

М. Минин. - Беше 22 часа и 40 минути.“
Едва на 8 май 1946 г. излиза указ на Президи-

ума на Върховния съвет на СССР за „Присвоя-
ване на званието „Герой на Съветския съюз“ 
на офицерския и сержантския състав на Въоръ-
жените сили на СССР, издигнал Знамето на 
Победата над Райхстага в Берлин, капитан 
Давидов В. И., сержант Егоров М. А., младши 
сержант Кантария В. М., капитан Неустроев 
С. А., старши сержант Самсонов Н. Я.“. Не 
се споменават имената на „маковците“. 

През 1961 г. в разговор с Неустроев Телегин 
казва: „За всичко е виновен Жуков. Той не 
обичаше политработниците.“ 

По-късно и петимата „маковци“ са предложе-
ни за „Златна звезда“, но получават само орден 
„Червено знаме“.

Башкирец е и Александър Матросов, закрил 
с тялото си вражеска амбразура и спасил 
другарите си. Името му става митично, хиляди 
бойци повтарят неговия подвиг. Впоследствие 
се оказва, че истинско му име е  Шакир Муха-
меджанов. Израснал е в детски дом, където 
е записан като Александър Матросов. Сред 
геройски загиналите като Александър-Шакир 
Матросов-Мухамеджанов има още 20-ина 
българи от Башкирия, между които Газинур 
Гафиятулин, Баръй Шавалеев, Абдула Салимов, 
Мансур Валиулин, Салахудин Валиулин, 
Ахмед Мухамедов и други.

Истината за знамето над 
Райхстага 
И за подвига на Александър Матросов

Превод от
www.bulgarile.narod.ru
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Годината е 1970 след Христа. Учени, 
обединени от идеята за създаване на идеално 
точен календар, изучават леточислителните 
системи на древните цивилизации и ги 
сравняват с прилаганите по света в днешни дни. 
Екипът работи под егидата на ЮНЕСКО. 

Разглеждайки многобройните варианти на 
календари, учените попаднали на кратко научно 
съобщение за един „езически“ календар, който 
идвал от България. Това съобщение визирало 
възможен вариант на Централноазиатския 
животински цикъл, но изглеждало по-старо 
от него.  

Годината била около 2350 преди Христа. 
Някъде по южните склонове на Памир живеел 
земеделец. Есента била урожайна и до края на 
октомври той прекарал на хармана, вършеейки 
с дребното си планинско конче златните 
класове. Долината, в която живеел човекът, 
била закътана в диплите на планината, та 
затова зимата била мека. Случило се така, че 
дните били слънчеви. И човекът на хармана, 
вързал кожуха около пояса си, се припичал на 
последните слънчеви лъчи. Тогава се замислил 
за сянката на стожера. 

Земеделецът забелязал, че сянката вчера 
била по-къса от днес, а преди седмица още по-
кратка. Решил да я измери и забил колче там, 
докъдето се простирала. Занизали се облачни 
дни. Слънцето се криело зад пелена от свъсена 
пяна. Но земеделецът упорито чакал. И когато 
мъглите се вдигнали, сянката била пораснала 
с цяла педя! Новото колче отбелязало това 
чудо така, както резките на вратата му 
показвали как от дете е станал мъж. Небето 
било благосклонно към човека. Ден след ден 
колчетата ритмично се отдалечавали от 
стожера. А в едно заскрежено слънчево утро 
сянката се върнала едно колче назад. 

Цяла година посветил земеделецът на 
своето откритие. За целта си направил дори 
нов харман. Стария обявил за свещен. Та той 
бил неговият слънчев часовник! Пладне след 
пладне човекът забивал своите колчета и 
правел по една резка върху стожера. Така 
разбрал, че годината има 365 изгрева и залеза 
и само веднъж сянката ставала най-голяма. 
Земеделецът нарекъл на своя език тоя ден 
Енинак, което преведено на съвременен 

български ще рече - Единствен ден. А народът 
ни от векове го нарича Еднажден.

Към научното съобщение били приложени 
и два превода на кратък документ, наречен 
„Именник на българските канове“. Там 
възшествието на 13 владетели било записано 
именно по този календар.

Чудни имена имали българските владетели 
от древния летопис. Но още по-странни били 
думите, с които наричали животните от своя 
календар. Явно било, че онези, които напи-
сали документа и създали перфектния 
календар, не били от славянското 
море. Нито пък варварски 
конни племена, наричащи 
дом всяко място, в което 
ги завари залезът. На 
тези древни българи 
дори крепостите и 
защитните валове 
били ориентирани 
по посоките на 
света. 

Учените  от 
ЮНЕСКО били 
поразени от ге-
н и а л н ото  р е -
шение на мате-
матическата задача 
с чепатото число 
365. Нещо повече - 
древното българско 
летоброене предлагало 
същото просто правило 
и за високосния 366-и ден, 
който окончателно „преобръщал 
колата“ дори на претендиращите за 
най-съвършени образци календари. Откъде 
биха могли тогавашните българи да направят 
такива точни наблюдения? 

Астрономическите изчисления сочели 
императивно региона на Централна Азия. 
Документите, засечени с езика на цифрите, 
разкривали, че този календар е открит 
приблизително около 2350 години преди 
Христа. Хората, създали този шедьовър, били 
уседнал народ, най-вероятно земеделци. Те 
били изобретили прост слънчев часовник, 
с който уловили и турили юзда на времето. 

2350 г. пр.Хр.:

Българите създадоха
най-точния календар
Приемането му от цялото  човечество е въпрос на време

доц. Александър 
Илиев, доктор на 
изкуствознанието



Откъде идваме│13
Неслучайно богът им бил наречен с името 
на небето - Тангра.

Какво се случило всъщност 2350 години 
преди Христа?

Българите открили една позната дотогава 
на човечеството закономерност. Шумерската, 
египетската, китайската и индийската цивили-
зация вече били сторили отдавна същото. 
Но техните астролози така и не намерили 
достатъчно добро решение на проблема с 
числото 365. Те прекроявали календарите си 
династия след династия. И тъй като слънчевият 
цикъл ги затруднявал, някои от тях преминали 
на лунния.

Нашите предци просто обявили този ден за 
нулев. Енинак станал официалната Нова година. 
По-логично от това комай няма. Изваждайки 
деня Енинак, оставали 364. Те се делели на 
4 - броя на сезоните - без остатък. Точно по 
91 дена траел всеки от тях. 

За да ознаменуват началото на сезона, 
древните българи решили да направят първия 
месец на всеки сезон от 31 дни, а другите 
два по 30. Когато се появявал ефектът на 

закъснение по време на така наре-
чената високосна година, пред-

ците ни правели нулев и деня 
на лятното слънцестоене - 

22 юни. Така отпадало 
известното ни неудоб-

ство всяка година да 
местим календара 
с един ден напред 
и понеделникъ т 
да става вторник 
например. Също 
така неудобният 
съвременен 29 
февруари просто 
не съществувал 

и не измествал 
дните с цели два. 

Народът на бъл-
гарите си знаел, че 

всеки нов сезон започ-
вал с неделя (която била 

и сезонният празник) и 
завършвал в събота. Така 

тримесечието се деляло точно 
на 13 седмици, а годината на 52. При 

това и простият земеделец знаел без всякакъв 
справочник календара. 

Учените от ЮНЕСКО нарекли това деление 
„златното българско календарно число“. 
Те лесно изчислили, че слънцето е било в 
съзвездието Сомор (Мишка) по българския 
календар, когато същият бил създаван. И 
тяхното предложение било след определено 
време да се изработи проект за възприемане 
на съвършения български слънчев календар 
от всички жители на земята.

Моите наблюдения върху календарната 

памет на българските етноси в нашата 
прародина допълниха тази картина. Оказа 
се, че братята ни там продължават да ползват 
този календар. Новите аспекти, които открих, 
бяха ползването на ръката като универсален 
календарен указател. Ако свием дланта си 
в юмрук, ще забележим, че имаме четири 
изпъкнали стави. С трите вдлъбнатинки между 
тях числото става седем. Толкова, колкото са 
дните в седмицата. Ето го първото календарче, 
което всеки човек носи винаги със себе си. 

Нека сега отворим юмрука и погледнем 
дланта си. Забелязваме, че пръстите ни имат 
по три фаланги. Ако докосваме с палеца си 
всяка от фалангите на четирите си пръста, 
ние можем да оприличим всяка от тях на 
определен месец и да запомним докъде точно 
сме стигнали. Но 12 са не само месеците. 
Толкова са и часовете на деня и нощта. Дясната 
ръка символизира времето за работа, т. е. деня. 
Лявата представя времето за почивка с неговите 
също 12 часа. Това число се оказва удобно 
и при пресмятането на броя на седмиците в 
сезона. Те са точно 12 плюс 1. 

Когато изброим дванадесетте седмици 
(разбирай фаланги), трябва само да изправим 
палеца си, за да обозначим и последната 
седмица от сезона. И да започнем броенето 
отначало.

Тази практика е усвоена от всички съседни 
народи. Ползват я индийци, пакистанци, 
афганци, таджики, туркмени, казахи, тибетци. 
А сънародниците ни в майчините земи скромно 
казват - това е по нашия календар.

Животните от неговия цикъл не са случай-
но избрани. Те посочват на земеделеца, 
скотовъдеца, воина и кана сюбиги месеците 
чрез най-активните представители на фауната 
за 12-те годишни периода. Затова и днес в 
България, а и в прародината ни има Миши 
празници, Конски празници, или кушии, 
Вълчи празници, Петльовден и т. н. Те са 
тъкмо в началото на всеки месец от древния 
български календар. Когато кан сюбиги Борис 
покръствал българите, той успял да съхрани 
и „миропомаже“ цели 36 такива празника. 
Те станали християнски и такива се считат у 
нас и до днес. Византия е била принудена да 
приеме това условие. Така народният календар 
на българите продължил да живее паралелно 
с неточното християнско летоброене.

В епохата на глобализацията човечеството 
търси по-съвършени модели за своето 
съществуване и развитие. В този смисъл считам, 
че приемането на древния български календар 
за световен е въпрос на време. Календарът е 
може би най-големият принос, който българите 
са дали на света. С него ние сме влезли в 
голямото семейство на цивилизованите народи. 
И ако с нещо трябва да започват учебниците 
на децата ни по родинознание и история, то 
е именно с древния български календар.
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Никой не пита българите какво бъдеще 
искат за държавата си. 

След Втората световна война България бе 
поставена в железните рамки на съветското 
влияние. Решението е на Великите сили, 
главно на САЩ, Великобритания и СССР. 
България е сред победените и след войната 
с нея се държат съответно. В последните 
години пък НАТО и ЕС бяха представяни 
от нашата т. нар. политическа класа като 
единствена възможност, обществена дискусия 
за алтернатива не се допусна.

Следвоенните години
Подир Втората световна война на България 

са продиктувани и наложени цяла поредица 
вътрешнополитически решения, повлекли след 
себе си трайни отрицателни последствия за 
държавата и народа. Съюзническата комисия, 
а не само СССР налага псевдосъдилището 
„народен съд срещу монархофашизма“ по 
подобие на Нюрнбергския процес. Съюзническа 
е и благословията за референдума, отменил 
монархическото управление у нас. Вече по 
съветска рецепта се провеждат изключително 
вредните за икономиката и за целостта 
на обществото разгром на българското 
кооперативно движение с последваща 
колективизация от колхозен тип, репресиите 
срещу противниците на азиатския социализъм 
и търсенето на „врагове с партиен билет“.

В резултат на наложената от Кремъл 

сталинска национална политика българската 
нация е насилствено фрагментирана и 
парализирана да провежда изгодна за 
бъдещето си построителна дейност. Черно 
предателство на БКП в този тоталитарен период 
е практиката за формиране на „македонска“ 
нация сред българското население в Пиринска 
Македония.

За щастие страната пребивава под похлу-
пака на азиатското болшевишко управление 
сравнително малко време. Всъщност по-малко 
от едно десетилетие - време недостатъчно, 
за да остави трайни изкривявания в народо-
психологията на българския народ. След 
пролетта на 1953 г. в характера на упраж-
няваната в държавата власт постепенно се 
появяват авторитарни елементи. От април 
1956 г. те стават водещи. На върха на управ-
ляващата комунистическа партия вече е Тодор 
Живков.

Балканджията Живков
при всяка възможност лично, чрез 

дъщеря си Людмила или чрез редица 
представители на културния и обществения 
елит прокарваше родолюбиви и дори 
националистически елементи в обществото. 
Било е много трудно в условията на наложената 
антинационалистическа комунистическа 
идеология и постоянния контрол от страна 
на „съветските другари“. Постепенно и 
неотклонно към държавнообразуващото 
българско тяло на нацията се привличаха 
значителни части от циганите, турчеещите се 
наши сънародници, българомохамеданите и 
други етнически фрагменти от населението. 
Преди всичко со кротце и со благо - кютекът 
беше прилаган само спрямо отявлените 
антибългарски елементи и чуждата подривна 
агентура.

Като грижливо замислена и целенасочено 
реализирана стратегия национално обеди-
нение на българското население в името 
на запазването и успешното развитие на 
българската национална държава имаме след 
Освобождението само по времето на Тодор 
Живков. Възродителен процес тръгва сред 
отчужденото от българския народ население 
още в началото на 60-те години на миналия 
век. И протича не само успешно, но и без 

Много политици и
нито един Водач
България бе вкарана в ЕС като победена страна от управниците си

Д-р Илия Илиев
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съществени социални катаклизми. А това, 
което днес се нарича „възродителен процес“, 
всъщност е насилствено преименуване на 
част от турчеещите се у нас и фактически 
прекратява естествения ход на тяхното приоб-
щаване към българската нация. 

Тъй като насилственото преименуване беше 
явно във вреда на националните ни интереси, 
в драстично несъответствие с дотогавашната 
приобщителна политика, можем да допуснем 
с голяма доза увереност, че „възродителният 
процес“ не е интелектуален продукт с български 
произход. В началото на 80-те години СССР 
беше под много силен международен натиск 
във връзка с интервенцията в Афганистан и 
пренасочването на западната и ислямистката 
пропаганда към събитията в България. За 
Москва антибългарската пропагандна вълна 
беше добре дошла.

Извънредно острата и масирана пропагандна 
и икономическа кампания срещу България 
по повод преименуването на турчеещите се и 
атентата срещу папата показа устойчивостта 
на българската държава и високата степен на 

обществено единство сред българите. Страната 
ни успешно се справи с тежките проблеми 
около процеса срещу Сергей Антонов в 
Рим, той беше освободен и фактически 
оправдан. А срещу нас активно работеха 
всички държави от НАТО, докато Москва 
се беше дистанцирала! 

Истината за падането на Живков от власт 
е в това, че той фактически беше отблъснат 
от Кремъл и реално заплашен да последва 
съдбата на Чаушеску, ако не се оттегли. 

Тодор Живков е забележителен на първо 
място с голямата си приспособимост 
към променящата се доста драстично 
външнополитическа среда, най-вече към 
резките колебания в настроенията в Москва. 
Завършен политически прагматик, Живков 
ловко взима острите идеологически и 
икономически завои, поставени пред него 
и БКП от поредния кремълски вожд на 
световния пролетариат. Всички, които отблизо 
са общували с него, са единодушни, че е 
рядко хитър човек. Почти 30 години той не 
само успешно оцелява като пръв партиен и 
държавен ръководител, но и пълноценно се 
възползва от „вечната дружба“ с СССР, за 
да се осигури икономическото развитие на 
България.

Тази му черта след 1985 г. вбесява 
перестройчика Горбачов и обкръжението 
му. Близкият на Горбачов съветник Вадим 
Медведев я нарича „коварство и двойна игра“. 
Той пише: „Живков събира около себе си 
прозападно настроени дейци... имаше фикс-
идеята за превръщане на България в мини-ФРГ 
или в мини-Япония.“ Но въпреки нескриваната 
неприязън на новия кремълски предводител 
към него Живков успява да се задържи на 
върха на властта още близо пет години, чак до 
падането на Берлинската стена през ноември 
1989 г.

Той е в най-горните етажи на БКП 
непосредствено след 9 септември 1944 г. 

Търсят се:
НОВИТЕ ВЕЛИКИ 
БЪЛГАРИ

Българите се отличаваме със своята толерантност 
към всички други етноси, с които съдбата ни е сбли-
жавала за съвместно съжителство. Сред нас никога не 
са избуявали така присъщите на други народи верски 
фанатизъм и изживяване за „богоизбраничество“ или 
други форми на изначално етническо превъзходство. 
Десетки народи и племенни общности безопасно, 
ненасилствено и успешно са се присъединявали 
към българското национално тяло, създало своя 
държава много векове преди това да сторят по наш 
модел други.

Отделни тенденции и елементи на отворения 
национализъм съзираме още по времето на великия 
кан Кубрат. Те са продължени и развивани от синовете 
и внуците му, като при кан Крум вече се долавят 
първите очертания на обединяваща се нация с цел 
да развива своя национална държава.

В съхраняването на тези характеристики на 
държавата ни виждаме спасението за българщината 
като свръхценност за бъдещите поколения наши 
наследници. Убедени сме, че обществената потреб-
ност и външните обстоятелства ще излъчат такива 
национални водачи, които ще тичат на глас народен, 
а не да подрипват като сегашните под звуците на 
чужди и дори враждебни ритми. 

Достатъчно днес е да се сбере около идеологията 
на отворения национализъм едно ядро от здрави 
българи с лично достойнство и чест, готови да се 
жертват и постоянстват за националните интереси 
на българите. И това ядро да излъчи новия водач на 
българската нация. Следващият след Тодор Живков. 
Може ли това да е Първанов? Малко вероятно, но 
кой знае?

„От всички 
прозвища, с които 
са го наричали, 
най-здраво 
прилепва Тато. Не 
носи отрицателен 
товар, а само 
леко ироничен. 
Живков не просто 
играеше ролята 
на Човека от 
народа, той в 
действителност 
си беше един 
типичен 
представител 
на масовия 
българин от 
средата и втората 
половина на XX 
век.“
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Член е на ЦК, на Секретариата, начело е на 
столичния комитет на партията, ръководи 
Народната милиция. Сам по-късно казва, че 
тогава е живеел с романтичното убеждение, 
че правилният път за България е да следва 
Съветския съюз. Оценките за която и да е 
историческа личност са оправдани само 
ако са съобразени с властващите в масовото 
съзнание на съвременниците идеи, с външната 
и вътрешнополитическата рамка, в които 
е протичало обществено-политическото 
развитието на страната.

Живков е един от активните участници 
в реализирането на политиката на БКП за 
установяване на режим в България по подобие 
на сталинския тоталитаризъм. 

Обаче през пролетта на 1956 г. той и група 
сравнително млади функционери ловко успяват 
да вземат идеологическия завой на „правата“ 
Московска политическа линия, да прехвърлят 
вината за извращенията и репресиите върху 
предишното ръководство. Като правоверни 
марксисти от ленински, разбира се, тип те за 
няколко години с благословията на Никита 
Хрушчов здраво взимат властта в партията и 
държавата в свои ръце. Прагматичният водач 
започва да мисли за себе си 

в трето лице единствено число
Бързо осъзнава, че след Априлския пленум 

всеки факт от битието му на политик и 
държавник ще бъде осветляван и ще получава 
историческа оценка.

От всички прозвища, с които са го наричали, 
най-здраво прилепва Тато. В тази дума се 
влага различно съдържание. Преди всичко 
Този, който държи хляба и ножа. Този, който 
има властта да те потупа по рамото или да те 

нашамари. Много подходящо за авторитарен 
ръководител прозвище. Не носи отрицателен 
товар, а само леко ироничен. Живков не 
просто играеше ролята на Човека от народа, 
той в действителност си беше един типичен 
представител на масовия българин от средата 
и втората половина на 20 век. 

Тодор Живков беше щастливец. Преди 
всичко защото управляваше страната в 
благоприятен за нейното развитие исторически 
момент. Резултатите от едно управление 
зависят повече от характера на обективните 
условия и доста по-малко от качествата на 
Първия и неговото обкръжение. 

По времето на Тодор Живков

България не участва
в нито едно военно стълкновение с външен 
враг. За сравнение Сакскобургготската 
династия преди това ръководи в период 
на цели четири обезкръвяващи държавата 
войни с две национални катастрофи, имало 
е едно изключително вредно за страната и 
разцепващо нацията въстание. През това време 
повечето българи са били принудени да носят 
униформи, да отстъпват земи, да плащат тежки 
репарации, да се готвят за следващи войни. 
Логично и икономическият растеж да е доста 
по-скромен. 

Друг благоприятен фактор за управлението 
на Живков - през втората половина на 20 век 
се извършват няколко научни и индустриални 
революции, които засягат и малка България. 
Ролята на Тодор Живков и управляващата 
БКП е била само да създадат политическите 
предпоставки за „усвояването“ им. Тук са 
уместни някои сравнения.

През 1939 г. 99,6% от износа ни е бил във 
вид на суровини и полуфабрикати, докато 
през 1983 г. само машиностроителната 
продукция е 55% от износа. „Балканкар“ из-
нася над 90% от карите, а за един изнесен 
такъв можем да внесем 3 и дори 4 автомо-
била от СССР. Изнасят се над 90% и от 
произведените у нас металорежещи машини. 
Именно машиностроенето е в основата на 
ефективността на всяка икономика. Който 
изнася руда - губи, става суровинен придатък. 
Който произвежда от рудата метал и машини 
от него - печели.

„Тодор Живков 
беше щастливец. 
Преди всичко 
защото 
управляваше 
страната в 
благоприятен за 
нейното развитие 
исторически 
момент.“
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Азбучна истина е, че мерилото за успеха 
на всяка политика е качеството на живота 
на управляваните граждани. То се определя 
главно от степента на сигурността в страната и 
обществото, от състоянието на образованието и 
здравеопазването. Ако векторът на развитието 
сочи нагоре, управлението е добро за 
хората и успешно за държавата. Ако върви 
надолу, политиката е лоша, а управниците - 
неподходящи.

При Тодор Живков векторът безспорно 
сочи нагоре по всички основни показатели, 
заслугите му трябва да се отчетат. По негово 
време са вършени доста управленски грешки, 
редица срамотии, повечето продиктувани от 
насила наложената от Москва идеологическа 
доктрина и управленска практика. Спрямо 
България и народа той престъпления няма. 
Осъдиха го за това, че бил дал, а не, че е взел. 
Изпратиха го в последния му път хиляди, 
след време в историята времето на неговото 
управление ще остане много повече с добро, 
отколкото с лошо. 

След Тодор Живков
17 години векторът на развитието сочи надолу. 
Разпадът на политическата система с всички 
произтичащи от това последствия започва 
с идването на власт на предпочитаните 
от Москва хора, преди всичко на Андрей 
Карлович Луканов.

По външни прояви политическата линия на 
БКП след 10 ноември 1989 г. е перестроечна по 
съветски модел, но зад нея Луканов прокарва 
съвсем друга - на отказ от „вечната дружба“ 
и приемане на хегемонията на Големия брат 

Чичо Сам. Вероятно за това, от гледна точка 
на Москва, предателство той приключи земния 
си път.

Но изготвената по негова инициатива и 
утвърдена от Вашингтон програма „Ран-
Ът“ е задействана с пълна сила. Редувайки 
се, я изпълняват както БСП, така и СДС, 
съдейства им протурското ДПС. Това е 
ярко доказателство, че всъщност се касае за 
управление на един политически субект, който 
с караниците си само заблуждава лековерните 
граждани в обратното. В принципно съгласие 
с програмата „Ран-Ът“ българската икономика, 
наследена от социалистическия период, 
фактически е разрушена, а запазените ù 
части са предоставени в собственост на 
чужди субекти. Практически активи за над 
100 милиарда щатски долара, наричани още 
общонародна собственост, са прахосани или 
отнети от българите в полза на частни лица 
за жълти стотинки. 

Демокрацията се оказа приказка за малолет-
ни или за възрастни наивници, каквато беше 
и приказката за светлото комунистическо 
бъдеще.

Георги Първанов се появи
в българската политика през 1990 г. под 
знамето на формално националистическите 
ОКНЗИ и ОПТ, води люти словесни битки с 
ДПС в Кърджали, обявявайки политическата 
битка в града за Сталинградска. После се 
преквалифицира в съратник на Жан Виденов 
и до подаването на оставката му е негов зам.-
председател в партията, който подкрепя 
всички негови решения както в БСП, така 
и в изпълнителната власт.

След оставката на Виденов оглавява пар-
тията с категоричния ангажимент пред 
конгреса да съдейства за съставяне на ново 
правителство. Съдейства за обратното. Заедно 
с кандидата за премиер Николай Добрев 
направиха всичко, зависещо от тях, за да бъде 
сринат политическият авторитет на БСП в 
обществото и за да дойде противникът ù СДС 
на власт с абсолютно мнозинство. 

Тогава стана ясно, че тази партия вече 
няма нищо общо с БКП. Четири години под 
ръководството на Първанов БСП фактически 
играе патерица за кабинета на Иван Костов, 
като го остави без реална опозиция комфортно 
да извърши най-болезнени операции върху 
икономиката и населението.

Пак по това време Първанов се превъплъти 
в социалдемократ по подобие на Луканов 
през 1990 г. Политическото му обкръжение 
изобилства от подобни люде, повечето от които 
устройва в листите на БСП, въпреки доказаната 
им дейност против нейните и на избирателите ù 
интереси. Малко изненадващо стана президент 
- гласоподавателите не простиха на Петър 
Стоянов верността му към провалилото се 

Най-дълго управлявали

кан Тервел  ……………………………………………………………………… 700–721 г.
кан Кардам  …………………………………………………………………… 777–803 г.
княз Борис-Михаил ……………………………………………852–889 г.
цар Симеон ……………………………………………………………………… 893–927 г.
цар Петър …………………………………………………………………………… 927–970 г.
цар Самуил… …………………………………………………………… 991–1014 г.
цар Иван Асен ІІ ………………………………………………1218–1241 г.
цар Иван-Александър ……………………………1331–1371 г.
цар Фердинанд …………………………………………………1887–1918 г.
цар Борис ІІІ …………………………………………………………1918–1943 г.
Тодор Живков …………………………………………………… 1956–1989 г.

„Днес властта 
в България 
носи всички 
характеристики 
на една 
колониална 
администрация, 
поддържана и 
индоктринирана 
от новия хегемон 
САЩ.“  

„Азбучна истина  
е, че мерилото 
за успеха на 
всяка политика 
е качеството 
на живота на 
управляваните 
граждани. Ако 
векторът на 
развитието 
сочи нагоре, 
управлението е 
добро за хората 
и успешно за 
държавата.“
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при Костов СДС. Веднага след като уреди 
Сергей Станишев за председател на партията, 
Първанов я напусна. След като взе от нея 
всичко за своето политическо развитие и 
възход, вече не му беше потребна.

При президент Георги Първанов България 
влезе в НАТО и ЕС. Това е поредният 
кардинален исторически завой на българската 
нация и държава. 

„Забележителни“ са метаморфозите Първа-
нови. Като научен работник и преподавател 
в катедрата „История на БКП“ твърдо е 
отстоявал обратното на това, което направи 
като президент. Такива хора възпита в АОНСУ 
и другите ВУЗ идеологическият апарат на БКП 
- те нямат вътрешни терзания да заемат една 
или друга идейна и политическа позиция, 
дори противоположната, стига да им е лично 
изгодна.

Няма да бъде някаква изненада, ако по 
време на втория си мандат като държавен 
глава Първанов застане против БСП, против 
сегашното властово статукво, с което е 
интимно свързан. Това поведение той нарича 

свое „умение и решителност да прави трудни 
компромиси“. 

А състоянието на българите днес е окаяно. 
Няма да бъде преувеличено да кажем, че 

нацията е във фаза 
на активен разпад

В резултат на серии широкомащабни 
обществени манипулации населението 
е разделение по няколко линии - млади 
срещу стари; небългари срещу българи; 
глобалистично настроени срещу защитници 
на националната държава; свързани със 
социалистическата власт и внезапно осъзнали 
се като техни противници; привърженици 
на дружбата с Русия и непримирими техни 
врагове; кресливи правозащитници на чужда 
издръжка и загрижени за родината си люде 
и т. н. 

Властта в България носи всички характери-
стики на една колониална администрация, 
поддържана и индоктринирана от новия 
хегемон САЩ.  Тази формално българска 
власт в редица важни за настоящето и бъдещето 
на държавата ситуации действа в разрез с 
националните интереси. 

Все пак пред Георги Първанов има поли-
тическо бъдеще от още няколко години. Време 
достатъчно, за да промени линията си на 
поведение в полза на смазаната ни държава 
и тежко обезверения ни народ. Като историк 
той не може да не схваща наличието на 
национална мисия, не може да не разбира, 
че ще подлежи на най-строга оценка. Със 
сигурност съзнава още, че с родолюбие в 
сърцето, с хитрост в ума и с политическа 
гъвкавост има много какво да стори в полза 
на България и българите. 

Били сме и в по-тежки среди и обстоятелства, 
с ловко и далновидно ръководство сме 
успявали да оцелеем като нация и да утвърдим 
българщината като ценност.
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След сто и трийсет години Априлското въ-
стание още не е докрай обяснено. Най-изра-
зително си остава определението на Иван 
Вазов, нарекъл „Пиянство на един народ“ 
глава в романа „Под игото“. 

Според учебникарската история въстания и 
революции избухват, когато положението на 
населението стане нетърпимо. Обаче ето какво 
си спомня Найден Дринов от Панагюрище: „До 
въстанието в 1876 г. панагюрското население 
в материално положение стоеше повече от 
добре. На всеки панагюрец, когато щеше да 
пътува по работата си вън от града, беше 
като обязаност да язди добър, натруфен 
кон и добре въоръжен, със салтанатски 
прибори, така щото където (панагюрци - 
бeл. ред.) преминуваха, все бяха отбелязвани 
като сербез и свободни хора.“ 

В едно писмо бащата на Любен Каравелов, 
едър прекупвач на добитък, съобщава: 
„Додохме си в Копривщица с торби пари.“ 

А въстанието избухва именно в Копривщица, 
негова столица е тъкмо Панагюрище. В тези 
селища, както и в Тетевен, Калофер и другаде 
турчин не е имал право да минава на кон! 

Бащи и деца
Върху един от многото парадокси на 

онази епоха разсъждава Иван Хаджийски в 
студията си „Априлското въстание и дребният 
собственик“ (1940 г.). 

По време на Кримската война (1856 г.) капи-
тан (защото е на руска служба) дядо Никола 
е проводен с пари на руското разузнаване 
да разбуни населението в Габрово. Не да го 
вдигне на масово въоръжено въстание, а са-
мо да протестира срещу неприлагането на 
султанските фермани, с които на българския 
народ са дадени някои силно ограничени 
права. Четата на капитан дядо Никола е 
подгонена не от башибозуци и низами, а от 

габровци, проводени от чорбаджи Христо 
Дюстабанов. 

Двайсет години по-късно неговият син 
Цанко Хр. Дюстабанов извежда в Габровския 
балкан чета от 400 души. Какво е станало 
между тези години? 

Настъпил е краят на Възраждането. Средният 
българин е икономически стабилен като земеде-
лец, търговец или занаятчия, просветен за 
времето си, постигнал е религиозна свобода 
(екзархия от 1870 г.), подкрепя училища, чи-
талища и самодейни театри, издаването на 
книги и вестници. В резултат има и повишено 
самочувствие. В Пловдив книжовникът 
Йоаким Груев ходи важно, облечен алафранга 
и пушейки цигаре, следван от турско заптие, 
което му носи чантата с книги и ръкописи. 

Но на това самочувствие липсва най-важното 
удовлетворение - национална държава. Краят 
на Възраждането е увенчан от Априлското 
въстание, на чието знаме е извезано „Свобода 
или смърт“. Път от другаде няма. 

„Въздухът трепери!“ 
Замогването на отделни български региони 

става, след като Гърция и Сърбия се обособяват 
като самостоятелни държави, а суровинните 
източници на империята са стеснени от дей-
ствията на французите в Северна Африка и 
на англичаните в Близкия изток. Отведнъж 
пораства значението на българските земеделци, 
занаятчии и търговци, чиито стоки се продават 
от Кайро до Виена. И всички народи по тия 
земи, включително турците, разбират колко 
несравнимо българинът превъзхожда своя 
поробител! 

Синовете на богатите търговци и манифакту-
ристи, пратени да учат в чужбина, се връщат 
с идеите на френските, италианските и 
руските революционери. В Европа, както и 
в далечната Латинска Америка през първата 
половина на ХIХ век е преминала вълната на 
националните революции, в резултат на която 
са се родили много нови държави. Съседите 
гърци и сърби са отмахнали турското иго. 
Заразата на национализма се носи във въздуха! 
(Така се и изразява един от Вазовите герои 
в „Чичовци“: „Въздухът трепери!“)

В българското общество се формира икономи-

Април 1876: 

Незавършен преход
от народ към нация
Заможни и просветени българи поискаха да имат своя държава
Румян Славов,  

Димитър Фролошки

Дойде Рад Загореца, старец. Каза ми: „Стоиле, на ти пари, пушка да 
ми намериш. Аз на старо време ще се бия за вяра.“ 
Жените хванаха да викат: „И ние се готвим, точим брадвите и 
ситен пипер да насипваме очите, ако насилят.“ Така движението 
стана голямо. 
И така се приготвиха много въстаници с оръжията си, щото не 
остана никой да се противи - ни богат, ни сиромах. 
Спомен на Стоил Финджеков от Панагюрище
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чески, културен и политически елит. Той обаче 
няма какво да управлява, защото няма на-
ционална държава. Загиналият сливенски вой-
вода Иларион Драгостинов, описан от Захарий 
Стоянов, „говореше и пишеше на всички евро-
пейски езици“. Но какъв просперитет е могъл 
да има във феодалната империя? Трябвало е 
да си го отвоюва с оръжие. 

Според днешните схващания нацията е слож-
на етносоциална общност, която възниква в 
прехода от феодализъм към капитализъм. Укреп-
ва на основата на политическата централизация 
и капиталистическия пазар. Характеризира се 
с единство на територията, икономическите 
връзки, на литературния език, етническите 
особености на културата и психиката. 

Какво от тази характеристика липсва на бъл-
гарите към 1876 г.? Преди всичко единство 
на територията, т. е. собствена държава. 

Към 1876 г. българинът иска да се легитимира 
като европеец! Иска уважение, равностойно на 
умствените и практическите му възможности. 
Интересен момент е, че за разлика от Европа 
формирането на българската нация значително 

изпреварва възстановяването на държавата. 
Султанският ферман от 1870 г. признава влия-
ние на Българската екзархия върху всички 
територии, населени с етнически българи. 
Остава върху им да се нанесат границите на 
българската държава. 

В очакване на чудото 
За разбунените райони Захарий Стоянов 

свидетелства: „През цялата зима 1875-76 г. 
едва ли могат да се наброят до десетина сват-
би, станали между българи.“ Населението е 
толкова увлечено в подготовката на въстанието, 
че изоставя и най-важните мирни дейности. 
Не неколцина буйни младежи, а народът е, 
който вече няма търпение. 

От апостолите народът очаква онова, което 
е готов да чуе. А то невинаги отговаря на 
действителността. Биографът на въстанието 
Захарий Стоянов го пише черно на бяло: 
„Населението мислеше, че апостолите не 
са тръгнали само по себе си, че ги е проводила 
някоя царщина, например Русия, Сърбия или 
Румъния. По тая причина мнозина от тях 
не намираха за нужно да се обясняват пред 
простолюдието; защото ако кажеше човек 
истината, то щеше да изгуби мисията му 
пред очите на масата.“ 

Всички изследователи на събитията подчер-
тават известна театралност в отношенията 
между апостолите и населението. Публиката 
иска да види българска войска и български 
офицер в цялото им великолепие и наистина 
ù се представя Хвърковатата чета и войводата 
Георги Бенковски. 

Апостолите трябва да поддържат огъня на 
въодушевлението с всички средства. Целта 
оправдава и недотам почтените. Свидетелят 
Отон Иванов от Пловдив: „Бенковски изисква-
ше от другите апостоли да му пишат по две 
писма, гудени в един плик. В едното писмо, 
написано на синкава книга, да се пише същин-
ското положение на приготовленията, а в 
другото, написано на бяла книга, да се пише, 
че приготовленията в техните окръзи са 
най-успешни. При получаването на пакетите 
от другите апостоли той нарочно диреше 
случай да ги отвори пред някои по-видни 
съзаклятници, пред които измъкваше из плика 
само бялото писмо и като пред доверени лица 
четеше с глас и почваше да кастри...“ 

Първата жертва на въстанието беше 
оплакана така: „Мъжо! Мил мъжо! 
Стопанино! Дали воловце си нямаше? За 
какво беше петимен на къщата си, та 
отиде да се биеш с турци и черкези? Пусто 
останало и българското царство!“ 
Иван Хаджийски, „Априлското въстание и 
дребният собственик“

Илюстрациите са 
от енциклопедията 
„Великите битки и 

борби на българите“ на 
„Издателство Световна  

библиотека“ ЕООД, 
излязла като приложение 

на в. „24 часа“.
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Сред поборниците има и трезви гласове. 

Иван Арабаджията казва на Захарий: „Слушам, 
че вие апостолите сте говорили по селата, 
че сте проводени от руския цар, казвали сте, 
че Сърбия и Румъния щели да ни изпратят 
по няколко топове, щом сме се дигнели на 
възстание. Това според мен не е честно; няма 
успех там, където има лъжа, употребена с 
каквато и да е цел; развращава се населението, 
като слуша, че други ще се грижат за неговите 
съдбини, малко надежда ще захване то да 
възлага на собствените свои мишци.“ 

Когато след Освобождението Захарий Стоя-
нов събира материал за „Записките“, Иван 
Арабаджията отказва разговор с него. 

Пророчества и митове 
В състояние на опиянение истината е отстъ-

пила място на вярата. За вярата не са нуж-
ни логични доказателства. Хората сами си 
намират, каквито им е угодно. 

Тогава широко разпространени са пророче-
ствата на някой си отшелник Мартин Задека, 
умрял на 106 години през 1769 г. (Този пророк 
бил много известен в Русия - книга за или от 
него е любимото четиво на Татяна от „Евгений 
Онегин“!) Мартин Задека бил предрекъл за 
Турция: „Константинопол ще бъде взет от 
християните без най-малко кръвопролитие. 
Вътрешните метежи, междуособици и 
непрекъснати безпокойства накрая ще разорят 
турската държава; глад и мор ще завършат 
всички бедствия; те (турците - бел. ред.) от само 
себе си ще погинат по най-жалък начин.“ 

Друго пророчество цитираме от романа 
„Под игото“: „Скоро там се източиха няколко 
редове от черковни букви и арабски цифри, 
правилно размесени в следующия вид: 

Т (=300) У (=400) Р (=100) Ц (=900) I (=10) 
А (=1) 

К (=20) Е (=5) 
П (=80) А (=1) Д (=4) Н (=50) Е (=5) 
Тия черковни слова, четени като букви, 

казваха: ТУРЦIА КЕ ПАДНЕ; броени и 
събрани като цифри, изкарваха съдбоносната 
година 1876!“ 

Извънредно популярен е и митът за Дядо 
Иван, който щял да освободи България. Този 
мит се ражда след разгрома на татарите в 
Казан и Астрахан от цар Иван IV Василиевич, 
известен още като Иван Грозни (1533–1584). 
Тогава към титлите му се добавя и „княз на 
българите“. Имало се е предвид старата 
Волгокамска България, но поробените българи 
на Балканите разбират друго. 

В тритомната „История на Априлското 
въстание“ (1907 г.) Димитър Страшимиров 
проследява как в писма между българи се съ-
общава за някакъв Таен централен комитет 
в Румъния. Това не е Гюргевският комитет, 
обявил Априлското въстание, а пропаганден 

трик на румънски патриоти, с който Турция се 
предупреждава да не се меси в румънските дела. 
Този комитет въобще няма програма за действие. 
Нещо повече - той е против въоръжените 
акции и особено против влизането на чети в 
България. Обаче българското население прави 
точно противната връзка - има таен комитет и 
той праща четите. 

По същото време апостолите пуснали 
лъжливия слух, че през пролетта турците 
ще нападнат българите, за да ги изколят до 
един. „Нищо по-гениално не можеше да се 
измисли в случая, което да накара всекиго да 
се хване за ножа и пушката, за да брани себе 
си, дом и челяд.“ (Иван Хаджийски) 

„Малкото“ и „голямото“ отечество 
Вярата, която не почива на доказателства, 

бързо може да бъде обърната. Едва що избух-
нало въстанието, и копривщенските водачи 
са затворени от местните чорбаджии, та ста-
ва нужда дружината на Павел Бобеков от 
Панагюрище да ги освобождава. 

Българинът още няма оформено национално 
съзнание. Обаче има своето „малко отечество“ - 
дом, семейство, селище, род. Затова Бенковски 
заповядва палене на къщи и плевни. Да се 
знае, че път назад няма. 

Още в първите дни става ясно, че въстанието 
е вдигнато предимно на гол ентусиазъм. Топ-
чията Стоил Финджеков от Панагюрище си 
спомня как „на топа скъса се една халка - 
половината удари в земята, а половината 
фърчеше въз небето като гарга“. Отрезвяването 
бързо преминава в отчаяние. За това спомага 
и природата - из тия дни на пролетта падат 
буйни дъждове и сняг. Барутът на въстаниците 
става на каша. Този каприз на природата също 
се приема като зла поличба! Българите се 
озлобяват помежду си. В дневника на Христо 
Пулеков от Копривщица четем: 

„1876. Април 30. Пришълцити селаче, 
като не смееха да пуснат добичетата си 
на паша от башибозуцити, спустиха ся из 
Копривщица да пленят, гдето имаше сено. 
Покрай това одързостиха ся да грабят жито, 
после и покъщнина по къщята. Най-после 
като почнаха копривщене да им се карат и 
мъмрят, а тии са възбуниха и викаха: Грабайте 
Копривщица, та палете къщити! Както сми 
ний станали, и тии така да станат!...“ 

Останалото е известно. Априлското въстание 
бе смазано, но приближи Освобождението и 
създаването на Третата българска държава. 

От сегашна гледна точка въстанието има 
ключово значение за разгадаване на нашата 
национална идентичност. В него открито се 
проявяват чертите на българския характер - и 
светли, и героични, и недотам похвални. Трябва 
да ги изучаваме и знаем, защото ги носим и 
проявяваме и днес. 

Стоян Заимов

Панайот Волов

Стефан Стамболов

Иларион Драгостинов

Георги Бенковски
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На кого принадлежат правата за издаване на 
българските класици? Едва ли някой се е сетил 
да си зададе този въпрос в последните години. 
А ако си го е задавал, отговорът вероятно 
щеше да е, че българските класици и техните 
произведения принадлежат на народа и т. н. 
Все в този дух. 

Наскоро най-неочаквано се разбра, че 
правата върху издаване произведенията на 
Елин Пелин, Ангел Каралийчев и Йордан 
Йовков са собственост на КК „Труд“ ООД. 
Това научи първо собственикът на „без 
монитор“, електронен сайт за незрящи. „Труд“ 
категорично се опита да забрани достъпа 
на незрящите до българските класици и 
впоследствие по темата се разгоря оживена 
полемика. Постепенно периметърът на спора 
се разрасна. Докато накрая вече се задаваше 
въпросът: трябва ли децата винаги да плащат 
девет лева, за да прочетат например „Ян 
Бибиян на Луната“?  Или, да речем, събраните 
и преразказани от Ангел Каралийчев народни 
приказки? 

Дори някои направиха паралел и заядливо 
обвиниха „Труд“, че издават DVD-та с мачовете 
на „Левски“, без да плащат авторски права. 
Това само повиши общия градус на споровете. 
Но така и не се достигна до рационално раз-
решение на възникналите проблеми около 
правата върху българските класици.

Ще припомним, че Съюзът на българските 
писатели преди 10 ноември периодично 
издаваше в „Библиотека за ученика“ произ-
веденията на класиците в огромни тиражи. 
Основните постъпления в съюзното изда-
телство бяха точно от издаването на тези 
книги и съответно осигуряваха издаването 
на млади автори, тоест на предполагаеми 
бъдещи класици. Вероятно управляващите 
в СБП, ако бяха по-повратливи и не мислеха, 
че издаването на класиците е изначално тях-
но право, щяха с минимални средства и навре-
менни усилия да запазят тази привилегия. 
Тогава четенето на класиците в електронен 
вариант и преиздаването им като книжно 
тяло вероятно щеше да бъде регулирано с 
една нормалност, която вероятно щеше да 
задоволява всички.  

Сега правата на някои от най-търсените 
български класици са притежание на мулти-
медийната корпорация, която от своя страна е 

немска собственост, а там не боравят с понятия 
като „морални скрупули“, „общонародно 
богатство“ и други подобни възражения, 
за които се сещаме в такива моменти. Щом 
става дума за пари и интереси, пипат понякога 
грубо и без да се съобразяват с чувствата на 
засегнатите. 

Веднага след като авторските права се 
синхронизираха с европейските изисквания 
и от петдесет години станаха седемдесет, от 
КК „Труд“ са побързали да сключи договор 
за произведенията на Елин Пелин и Йовков 
с техните наследници. Друг е въпросът, 
защо не е бил обявен търг за придобиване 
на тези права. Или по-точно защо държавата в 
лицето на Министерството на културата не е 
задължила наследниците да обявят такъв търг. 
Тогава е възможно някой благороден българин 
да откупи тези права и да ги предостави 
безплатно и на учениците, и на останалите 
благородни и не чак толкова благородни 
българи. Това в днешно време, разбира 
се, е малко фантастично предположение. 
Ала някога са е случвало.  И смятам, че в 
бъдеще също е възможно. Просто трябва 
да се създават условия за подобни появи в 
служба на обществения интерес.  

Но сега нека да се съсредоточим върху 
авторските права на Ангел Каралийчев, които 
също се оказаха притежание на мощната 
вестникарска група.  Понеже той няма живи 
наследници, по закон авторските права са 
притежание на държавата, респективно 
на споменатото вече Министерството на 
културата. Следователно можеха да се очакват 
поне наченки на действия в тази посока. Оказва 
се, че министерство отдавна е сложило кръст 
на случая. Продало правата на „Труд“, отново 
без обявяване на открит национален конкурс. 
Всичко около спорните права върху издаването 
на българските класици се е случило почти 
на четири очи, без да се зачетат мненията и 
недоволствата на хората, които дълго пълнеха 
форумите в електронните сайтове за българска 
литература. А това напомня поведението на 
ВИС и СИК от началото да 90-те, които също 
сключваха договори за авторски права на 
четири очи. Остава да разберем коя роля са 
склонни да приемат страните в споразумението. 
Ролята на губещите със сигурност отново е 
за всички нас.

Частен монопол върху 
българските класици
Министерството на културата не потърси с конкурс родолюбиви българи

Палми Ранчев



Сценарий:      “Българи”
Илюстрации: Александър
                       ВъчковÁaÿí Ïaçèòeëÿ
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Тази година се на-
вършват 135 лета от 
рождението и 90 от 
героичната гибел на 
подполковник Борис 
Дрангов. Бъдещият 
пълководец и военен 
експерт се появява на 
бял свят на 3 март 
1872 г. в семейство 
на богат търговец на 

дървен материал, съдружник с бащата на Гоце 
Делчев. През 1891 г. постъпва във Военното 
училище в София, но след три години е освободен 
от него, разжалван и изпратен в строева част в 
Лом. Там още на следващата година получава 
офицерско звание. 

В Лом той среща голямата си любов Райна 
и създава семейство, от което се раждат пет 
деца. Бащата на жена му е бил четник с дядо 
Ильо войвода, взел участие в Сръбско-турската 
война. На първия портрет, който подарява на 
годеницата си, Борис Дрангов пише: „Човек е 
роб на своята воля, но господар на своето дело 
и създател на съдбините си.“

Борис Дрангов посвещава целия си съзна-
телен живот в служба на България и за осво-
бождението на Македония. През време на 
Илинденско-Преображенското въстание през 
1903 г. той напуска военната служба и заминава 
за Македония, където оглавява чета от 103 души. 
На 17 август от Кюстендил изпраща писмо на 
съпругата си, в което се казва: „В тоя тържествен 
миг аз, без да се колебая, поставям Отечеството 
по-високо от семейството, неговата доброчестина 
по-горе от нашите лични блага.“ 

След въстанието продължава образованието 
си в Николаевската генералщабна академия в 
Петербург. Завършва с отличие и се връща на 
служба в българската армия. Взема участие в 
Балканската (1912–1913) и в Междусъюзни-
ческата (1913) война. Печели славни битки 
при село Гечкенли (22 октомври 1912), при Ча-
талджа (17 ноември 1912) и Одрин (13 март 
1913). През 1914 г. е даден под съд за критика 
в печата към военния министър и други висши 
военни. Оправдават го, но остава в немилост и 
е изпратен в провинцията.

В Първата световна война (1914–1918) 
Борис Дрангов е начело на Девети македонски 
пехотен полк. Превзема главната позиция при 
Крива паланка, води непрекъснати боеве при 

Последният урок на 
Борис Дрангов
Живот в служба на България и за освобождението на Македония

Градец, превзема с. Богданец и Гявато и стига 
гръцката граница, където заема позиция по 
линията Гевгели - Дойран.    

На 22 април 1916 г. Борис Дрангов става 
началник на школата за запасни поручици в 
Скопие, а година по-късно поема командването 
на Девети пехотен пловдивски полк. Загива 
на завоя на река Черна (Църна) на 26 май 
1917 г., едва 45-годишен. 

Съвременната военна наука в България го 
определя като първия военен тактик. Автор 
е на трудовете: „Помни войната! Съвети 
за строевия офицер“, „Юнаци, изпълнете 
клетвата“, „Подробна програма за обучение на 
старите и младите войници“ и др. Започвал е 
лекциите си винаги с думите: „Боже, удостои 
ме първият куршум във войната да целуне 
моето чело.“ Той е офицер от времето, когато 
те са казвали: „След мен, войници!“

Популярна войнишка песен от онова време, 
посветена на Борис Дрангов, започва с: „Гордей 
се, майко България, с твоите синове.“ 

1903 г. Борис Дрангов 
(първият вляво) в щаба 
на поручик Владислав 
Ковачев в Македония.
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Преди малко повече от тринадесет века 
нас, българите, са ни завеяли ветровете на 
прокудата и от богатите брегове на Волга 
сме се озовали върху не по-малко богатите 
брегове на Дунав. Не ни е било за пръв път 
и сигурно ни е било много тежко, защото от 
памтивека се знае, че където и да те довее 
един вятър, и покрив ти трябва, и храна за 
тебе и за коня.

В такива моменти човек какво да прави? 
Гледа да се наеме при някой чорбаджия за 
пара - за две, та да свърже краищата. Демек 
да стане наемник.

Късмет за нас е, че кан Аспарух се спогодил 
с византийския император наведнъж да наеме 
на работа и да даде покрив на цяла една орда, 
което в нашия случай си е цял един народ. 
Седнал канът срещу императора, драснали с 
пачите пера и ето ти го „бодигардския договор“ 
от 681-ва! Императорът ще си гледа политиката 
в Цариград, племето българско с оръжие в 
ръка ще му варди северните граници. Добра 
работа, отлична сделка! И империята рахат, 
и наемниците сити. Да не говорим за ония, 
които след много векове щели да се изучат 
за историци и от бодигардския договор щели 
да измайсторят една цяла държава.

Така или иначе своето пребиваване върху 
днешната си татковина ние, българите, сме 
наченали в качеството си на професионални 
войници.

Изричам тези две думи „професионални 
войници“ и се сещам как тия дни едно младо 
момиче едва не изплака по радиото, когато 
съобщаваше на своите драги слушатели, че 
от 1 януари следващата година и нашата 
държава „най-после!“ щяла да стане като 
всички останали цивилизовани общества - със 
100% професионална армия. Искаше ми се 
да набера номера на канала и да кажа на това 
дете, че и да не сме били професионалисти, 

всички около нас са ни яли пердаха: кой в 
Балканската, кой в Междусъюзническата, 
кой в Първата и Втората световни, а някои 
и в трите войни поред. Искаше ми се, но 
преглътнах, рекох си: то младо, не помни.

Лошото е, че и по-стари хора не помнят. Тия 
от Министерството на отбраната, да речем. 
И ония преди тях, и още по-предишните. 
Достолепни, оплешивели, закръглени чичовци, 
а вече нищичко не помнят. Забравили са 
горкичките как целият ни народ, когато е 
ставало нужда, е бил професионален войник. 
Не някакви си 39 000 души, дето в който 
от столичните стадиони да ги вкараш, пак 
сектор „Г“ ще си е празен.

Но да не им се сърдим! Не те са си 
избрали участта да се пекат на огъня на 
националната отбрана - ние, чрез нашите 
народни представители, сме ги турили на 
топа на устата. Че какво, не е ли така? Те 
хората просто изпълняват.

Казахме ли им от трибуната на парламента, 
че влезем ли в НАТО, никой няма да посмее с 
пръст да ни барне? Казахме им. Те там в МО и 
ГЩ не са глупаци, от половин дума разбират. И 
съкращават. Както народният депутат го иска, 
както подсказват от днешния Цариград.

Смее ли някой измежду вас, драги чита-
тели, да твърди, че една прекрасна сутрин 
началниците на някогашните Строителни 
и Транспортни  войски са се събудили и в 
хор са извикали: „Днеска ще си разпуснем 
войските.“ Не смеете, защото няма начин да 
не си спомняте, че тоя вик дойде от трибуната 
на парламента. И ония двамата в изпълнение 
на народната воля изхвърлиха аскера си от 
казармите. Е, лошото е, че циганското мъжко 
население няма къде вече да учи строителен 
занаят, та и в ромските колиби да влиза по една 
прилична заплата. Но и лошото си има хубавата 
страна - я ги вижте какви перфектни набези 
правят тези мъжаги на селските имоти и ел. 
обектите! Току-виж след десетина години, кога 
всички българчета си се приберат в западната 
част на обединена ни Европа, именно тия 
чеда на майка България ще станат нейните 
„славни рейнджъри“…

Рекох „рейнджъри“ и веднага ме хвана яд 
на ония мои сънародници, които, колкото пъти 
се сетят, толкова пъти попържат участието 
ни в големите международни проекти в Ирак 

Армията ни се превърна 
в „Рейнджър“ ООД
Каквото те завее, такова ще те отвее

о. р. полк. Петър 
Китински  

На 1 януари 2008 г. армията трябва да наброява 39 000 кадрови служещи. 
От тях 8% ще съставляват експедиционен корпус, готов за мисии в чужбина.

Българските мъже след тази дата са освободени от войнски дълг към нацията 
и държавата. Самата държава все още няма ясна представа и ясно решение 
дали те ще преминават военно обучение. Една от идеите е да се създаде Гвардия 
- непрофесионална войска, която:

– се изгражда на местен признак
– готви се за действия по време на война
– участва в ликвидация на последиците от природни бедствия и аварии.
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и Афганистан. Е те тия нашенци съвсем са 
загубили памет. Абе, мили хора, поразлистете 
историческата литература, та да разберете, че 
българинът за всичките въпросни тринадесет 
века не е пропуснал нито една възможност 
да влезе, както се казва „в окото на циклона“, 
да дрънне оръжие под крилото на някой 
световен юнак, да му помогне. Не помагахме 
ли в старите времена на византийците? И на 
ония, които тръгваха срещу тях? Не бяхме 
ли с германците в Първата световна война, 
не пращахме ли кожухчета на фюрера във 
Втората световна, а после не ударихме ли едно 
рамо на Сталин във Великата отечествена? 
Ами през социализма не командировахме 
ли военни специалисти в далечните Корея и 
Виетнам, не разпъваха ли санитарни палатки 
наши доктори с пагони в слънчевия Алжир, не 
разгонвахме ли заедно с братушките контрата 
в чехословашко?

Било е. А сега? Да не сме по-лоши от някога? 
Я погледнете  репортажите на военния ни 
телевизионен канал! Какво толкова им е на 
момчетата? Камуфлаж, каски, очила - кажи-
речи живи американци! Ама на „кубинките“ 
нещо им се отпирали подметките, ама очилата 
и фенерчетата били от магазин за 1 лев, ама 
това, ама онова, ама трето… Черногледци, 
много черногледци се навъдиха по земята 
българска! Вместо да се радват, че и ние, малката 
държавица, барабар Петко с мъжете, сме се 
включили в най-демократичните световни 
практики, вместо гърдите им да се преизпълват 
с гордото патриотично чувство, че и ние сме 
запретнали ръкави да учим народите как да 
живеят, вайкат се: чужди били интересите, 
пък само пушечното месо наше.

Какво да им кажеш, какво да им отговориш 
на такива? Как да им обясниш що е това 
глобализъм, що е мисия, съюзнически 
дълг, асиметрична заплаха? Заврели са се в 
балканската си хралупа и не им пука за рейтинга 
на отечеството. Добре че американците си 
направиха някоя и друга база в нашенско, 
та всички по света да разберат кои сме и да 
ни вземат на мушка… Пфу, и аз какви ги 
плещя!… Поправям се… „и всички да почнат 
да ни броят за слива“.

А това за пушечното месо направо да ви 
кажа, още веднъж показва колко непригоден 
е българинът за новите, пазарните времена. 
Той открай време си е бил срещу свободната 
инициатива. Патологичен социалист! Нему 
дай непостижими, космически лозунги: дълг, 
свобода, отечество, териториална цялост! 
Хей, българино, това да не ти са канските 
времена! Сега човек трябва да се върти на 360 
градуса, да се оглежда, да търси ниша за своя 
бизнес, за своите способности. Иначе пиши 
го бегал! Как мислиш, лесно ли им е на ония 
от  военното министерство и ГЩ-то? 

Всеки ден да седиш и да мислиш как да 
оползотвориш военния бюджет, от който ти 
тече заплатата! Всеки час, минута, секунда 
да се чудиш къде какъв контингент да 
пратиш! И така да го пратиш, че и той, и 
ти да сте доволни… Най-вече ти, защото 
цялата далавера… пфу, целият бизнес, т. 
е. отговорност, е на твоя гръб… Ти си и 
продавачът, и купувачът. Че кой друг?… Нощем 
да гледаш в тавана и да трепериш при мисълта, 
че утре или вдругиден световните сили ще 
закрият горещите точки и ще трябва да свиваш 
байраците! Не дай си Боже! Тогава иди, че 
се оправяй само с дребните сделки за стари 
фрегати, карай се с разни фирми, че не знаят 
как да ти модернизират старите  вертолети, 
обслужвай американците в „съоръженията 
за съвместно ползване“. И накрая какво? 
Очи пълни със сълзи, ръце - празни… Не, 
приятелю, не, не е лесна тяхната…

Какво казваш? Не било редно Българската 
армия да се превръща в субект на бизнеса? 
Абе, аланкоолу, ти сляп ли си, не виждаш 
ли, че ако ние, българите, не си стегнем 
коланите и не направим от тоя субект едно 
истинско „Рейнджър“ ООД, може и изобщо 
да го загубим. А ти: не било редно!

А редно ли е, питам аз, честно ли е след 
повече от тринадесет века да започнат да те 
отвяват от земята ти същите ония ветрове, 
които са те довеяли. То формално погледнато 
разлика няма - и тогава наемници, и днес 
наемници. Е, има една малка разлика, прав си. 
Има я нея, но тя от самолет не се забелязва: 
тогава сме се наемали да създаваме държава, 
днес - да я удържаме. 

БЕЛЕЖКА
НА РЕДАКЦИЯТА

Малко преди редак-
ционното приключване 
на броя МО обяви още 
едно бъдещо съкра-
щ е н и е .  М и н и с т ъ р 
Веселин Близнаков упо-
рито не отговори на 
журналистическите въп-
роси в какъв размер ще 
остане българска войска. 
Според източници на сп. 
„Българи“ -  до 30 000.   
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Конфликтът ми с образователната система и 
патриотичното обучение придоби драматични 
измерения преди шест години, когато синът 
ми беше в трети клас. Като примерен родител 
реших да хвърля едно око на учебниците 
му. Отворих напосоки „Родинознание“ и в 
раздела „Минало незабравимо“ разбрах, че 
първите жители на Балканския полуостров 
били славяните. 

Заинтригуван от това откритие, зачетох 
нататък. Малобройна номадска орда прекосила 
Дунава и навлязла в земите на ромеите. 
Ясно е, нали - става дума за прабългарите. 
Срещу тях тръгнал самият император на най-
могъщата империя в света с цялата си войска. 
С хитрост (разбирай с измама) прабългарите 
разбили византийците. После плеснали с 
ръце, прегърнали се със славяните и създали 
българската държава. Накрая потънали в 
безбройното славянско море.  

Вбесен от това „българознание“ хванах 
третокласника, отворих му карти и книги и 
часове наред му отварях очите за истинската 
история на един невероятен народ. На другия 
ден с трепет го изпратих на училище.

Върна се разплакан. И децата, и госпожа 
учителката му се смели на глупостите.

Знанията, които човек усвоява от чина, са 
за цял живот. Те се отбелязват на сравнително 
чиста дъска, бликат от читанката и учебниците, 
поднесени са с авторитета на учителя и 
цялата държавна институция. Сетне може 
да прочетете много дебели книги, да гледате 
популярни и любопитни филми, да стъпите 
на Шипка, Плиска и Калофер. Но в темелите 
на вашето съзнание, светоглед, национално 
самочувствие ще остане митът за дивата 
номадска орда, захранена с кобилешко 
мляко. Невярната представа е по-лоша от 
никаква! 

Ако един народ получи амнезия, нито 
Хилендарският монах, нито Обединена 
Европа могат да му гарантират бъдеще.

Причините за болестта са доста и различни. 
Безспорно петвековната липса на държава 
дава своето отражение и днес. Историческата 
ни наука се появи на бял свят сравнително 
късно и веднага върху нея легна тежка 
имперска сянка. Предварителните тези и 
липсата на исторически данни породиха 
изопачената представа за миналото ни. А 
новите и нови открития, влизащи в пълен 
разрез с наложените тези, трябваше да бъдат 
старателно окастряни, смачквани и натиквани 
в прокрустовото ложе на историческата 
„наука“. Пък и хора сме. Всеки, който реши 
да тръгне по нов път, да каже нещо различно, 
среща яростна съпротива. Така е не само в 
гилдията на историците.

И продължаваме да четем в учебниците за 
„прабългарите“. Има шумери, перси, евреи, 
елини, арии, скити, алани, гали, трибали, 
инки, маи, маори, папуаси и какви ли не 
още народи, но само един е „пра“. За вас не 
знам, но на мен прабългарин ми звучи като 

Иван Васев

19 февруари 2007 г. Мулдавския манастир над Асе-
новград. Този българин със знаме на рамо се изкачва 
към мястото за възпоменание на Васил Левски. 

Снимки: авторът

Амнезията на един народ
отнема бъдещето му
Какво (не) пише в учебниците по история
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питекантроп! 

Този народ е посечен през кръста. За да 
не се слиза под сакралната 681 г. Началото 
на съвременните българи е 681 г. А ако е по-
рано? Тогава се посяга на тезата на Екатерина 
Велика за оста Рим - Константинопол - 
Москва, залегнала в основата на руската 
историография. И не само това. Трябва да 
се ревизира и цялата световна история.

Защото в зората на цивилизацията един 
народ създава най-прецизния и до днес 
календар. За това обаче са необходими 
дълбоки и комплексни знания. Този народ 
строи забележителни градове, опитомява коня 
и учи съседните народи на земеделие. Има 
държава, живее богато. Когато този народ 
начева Великото преселение на народите, 
по пътя му никнат градове и държави. Тези 
държави учените вече започнаха да наричат 
империи.  И навсякъде, където живеят те, 
името българин е синоним на красив, мъдър 
и достоен човек. От голите планини на 
Афганистан до Централна Европа. 

А в „Именника на българските канове“ 
е безспорно посочено - новата българска 
история започва през 165 г. сл. Хр. 

Преди това е не „пра“, а просто древната 
история на българите. Която е още по-
любопитна. А от Памир до Дунава живеят 
маса народи и народчета, които твърдят, че 
са наследници на българите. Те вярват в 
Христос, Мохамед, Буда, Тангра или в горски 
духове, но всички твърдят, че дедите им са 
българи.

Когато внуците знаят, че дедите им са славни 
люде, те ходят изпъчени и се гордеят с това. 
Знаят го много добре т. нар. велики народи и 
внимателно коригират, фризират и подкастрят 
собствената си история. По-малките народи 
пък откровено крадат, измислят и пренаписват 
историята си, за да изглежда внушително. 
За да намалят центробежните и да засилят 
центростремителните сили. Учебниците 
по история са гейзери от слава, величие и 
героизъм. Това има ли значение?

Запомнил съм от английска биографична 
книга много любопитно примерче от началото 
на миналия век. Директор на гимназия 
наказва няколко ученици за провинение с 
4 - 5 км принудително бягане. Не проверява 
дали заповедта му е изпълнена! Защото те 
са джентълмени, англичани, господари на 
света и като такива те не могат да нарушат 
дадена дума. Сравнете го с нихилистичното 
отношение към „българската работа“ в наши 
дни.

Политиците ни също са чели учебници. 
Вероятно тези, за които стана дума в началото. 
И затова невинаги знаят как да се държат 
на лъскавия паркет или пред трибуната. 
Преди няколко години турската държава 

предложи светът да чества 700-годишнината 
от Отоманската империя. Само по себе си 
съвсем нормално предложение. Но срещу 
него се опълчи Армения с цялата си диаспора 
по света и с цялата възможна енергия. Та в 
гюрултията никой не разбра, че българските 
представители тихомълком са подкрепили 
предложението. Което автоматично изисква да 
се блъснат паметниците на Шипка и в Карлово, 
а Апостола да се заклейми като душманин на 
империята, терорист и разбойник. От което 
следва...

Но пък обаче... Всяка година в средата на 
февруари, най-близката неделя до гибелта 
на Апостола Мулдавският манастир над 
Асеновград събира хилядно множество. Тази 
година времето беше студено, ветровито, 
прехвърчаше сняг, но хората поединично и 
на групи катереха стръмнината. Вниманието 
ми привлече възрастен мъж. Натоварен, 
самичък. Над главата му обаче плющеше 
трибагреникът. Така, както се вее над старите 
къщи в странджанското с. Бръшлян. Където 
им се сторило, че къщата е ниска, издигнали 
знамето на пилон. И не само там. По Родопите, 
от двете страни на Балкана, из Добруджа. 

Кой учебник по история са чели тези 
българи? 

Черно на бяло
Византийският владетел изпратил силна войска да отблъсне 

българите от границите му, но Аспаруховата конница победила в 
битката. Българите преминали река Дунав и се настанили в земите 
между Черно море и Стара планина. Хан Аспарух се съюзил със 
славяните в защита на отвоюваните земи. Така било поставено 
началото на България на река Дунав. През 681 г. Византия сключила 
с хана мирен договор и признала новата държава.

„Човекът и обществото“, 
учебник за ІІІ клас, изд. Просвета

Славяните и българите се различавали по много неща, едните 
били земеделци, другите отглеждали животни. Славяните 
изграждали своите жилища с много изходи до езера, реки и блата. 
Така се чувствали по-добре защитени. Жилищата на българите 
били кожени юрти - лесни за пренасяне при дългите им походи. 
Славяните почитали много и различни божества. Главният им 
бог Перун бил повелител на светкавицата. Българите имали един 
бог - бога на небето Тангра.

„Човекът и обществото“,
учебник за ІV клас, изд. Булвест

Когато през VІІ в. прабългарите на хан Аспарух дошли до устието 
на Дунав, византийските територии на Балканския полуостров 
вече били гъсто заселени от други пришълци - славяните.

Древните славяни са предци на цяло семейство европейски 
народи, сред които е и българският.

 „История и цивилизация“,
учебник за V клас, изд. Просвета

Паметна плоча на ки-
лийното училище в 
манастира „Седемте 
престола“
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Последните осемнадесет години България 
се движи без концепция и последователност в 
своето преструктуриране и реформи. Изправен 
пред изборите за представители в Европейския 
парламент (ЕП), българският избирател още 
не може да осъзнае смисъла на своя вот.

В дискусиите на кандидатите често се 
прокрадва формулата „национален интерес“. 
Дали има място за подобни понятия в една 
институция, решаваща наднационално, или 
нашите политици изпадат в популизъм за 
повече симпатизанти? Да видим какъв е 
регламентът на ЕП.

Дискутирайки около ролята на институцията, 
трябва да се вземат предвид четири основни 
положения:

„ЕП е избран от гражданите на Европейския 
съюз (ЕС) да представлява интересите 
им. Това произтича от основополагащите 
международни договори от 1950 г. През 
1979 членовете на Парламента биват 
директно избирани от хората, които те 
представляват.(...) Така Парламентът, 
изразява демократичната воля на гражданите 
на Съюза (повече от 490 млн. души) и 
представлява техните интереси в дискусия с 
институциите на ЕС.“  Излиза, че наистина 
членовете, които ще избираме на 20 май, 
ще представляват нашите интереси пред 
европейските институции. Но това не става 
винаги по директен начин, което произтича 
от следващото положение:

„Членовете на Европейския парламент 
не заседават в национални блокове, а в 
седем трансевропейски политически групи. 
Те представляват всички гледни точки 
по европейската интеграция, от силна 
профедерална до открито евроскептична.“  
Един път избрани, нашите представители не 
гласуват единно за националния интерес. 
Те следва да защитават различни виждания 
относно структурата на Съюза. Тези концепции 
са индикирани във вътрешнопартийните 
системи на други европейски държави, с което 
печелят или губят подкрепата на гражданите 
им. За разлика у нас всички кандидати и 
болшинството българи изглеждат открито 
просъюзно настроени. Така се получава 
парадокс: кандидат говори за Европа и 
националния интерес, а като избраник - гласува 
против тъй желаните структурни фондове или 

увеличаване на износните квоти за България, 
пригласяйки на европейската политическа 
група, към която принадлежи.

Формации, заседаващи в ЕП: 
- Група на Европейската народна партия 

(Християндемократи) и Европейските 
демократи (ЕНП-ЕД) 

- Група на социалистите в Европейския 
парламент (ПЕС) 

- Група на Алианса на либералите и 
демократите за Европа (АЛДЕ) 

- Група на Съюза за Европа на нациите 
- Група на Зелените/Европейски свободен 

алианс 
- Конфедеративна група на Европейската 

обединена левица - Северна зелена левица 
- Група Независимост/Демокрация 
- Група Идентичност, Традиция, Суверенитет 

(ИТС).

Евродепутатите ни ще се разпределят в 
ЕП по следния начин: избраниците от БСП 
ще отидат в ПЕС. Тези от ГЕРБ би трябвало 
да бъдат приети в ЕНП-ЕД въпреки липсата 
на представителство на ГЕРБ в българския 
парламент, което създава неясноти. Избра-
ниците от дясното пространство следва 
да се присъединят също към ЕНП-ЕД въп-
реки последните недоразумения около 
ориентацията на СДС в ЕП. ДПС и НДСВ 
се идентифицират с АЛДЕ, докато „Атака“ 
клонят към ИТС. Последната формация води 
политика по ограничаване на влиянието на 
европейските институции върху националните, 
както и ограничаване на взаимодействията 
между страните членки - с цел опазване 
националните идентичности. Това косвено 
възпира развитието на ЕС като политическа 
и икономическа цялост и възпрепятства 
взаимното подпомагане между националните 
икономики.

Обособяването на тези формации в реал-
ни транснационални политически сили и 
координирането между управлението на 
една такава оргганизация на европейско и 
на национално ниво ще бъде продължителен 
процес. За момента разпределението на силите 
на ниво ЕП играе възпираща или стимулираща 
роля за развитието на дадени тенденции в 
държавите членки. Но доминацията на една 

Кого провождаме
в Европарламента
За да не бъдем пак изненадани като с АЕЦ и ракията

Стоян Димитров



Национализмът│33
формация в Европарламента не означава, че 
в дадена държава или държави от Съюза не 
е нормално да управляват сили от друга част 
на политическия спектър.

Но да се върнем към функциите на самия 
парламент. „Работата на Парламента е 
организирана с помощта на система от 
специализирани комитети. Тя е важна, защото в 
много политически области  решенията относно 
европейските закони се вземат съвместно от 
Парламента и Съвета на министрите, които 
представят страните членки.

Парламентът играе активна роля в уста-
новяването на законодателство, което 
се отразява на всекидневния живот на 
гражданите. Например защита на окол-
ната среда, права на потребителите, 
равни възможности, транспорт и свободна 
циркулация на работна сила, капитали, стоки 
и услуги. Парламентът има правомощия 
съвместно със Съвета при определяне 
годишния бюджет на Европейския съюз.“  

Това е основното положение, на което 
ще се спрем. Исторически ЕС е възникнал 
с цел опазване мира на Стария континент, 
учредявайки транснационално сдружение за 
контрол на добива на въглища и преработката 
на стомана. Днес държавите членки са дълбоко 
обвързани посредством свободната циркулация 
на хора, стоки, капитали и работна ръка, както 
и единна валутна единица. Парламентът 
съвместно със Съвета на министрите решава 
относно политиката на Съюза, а оттам и на 
страните членки по различните аспекти на 
икономическия и социален живот. 

Политическата си воля Парламентът 
изразява в следните области:

- обща външна политика и политика на 
сигурност

- глобализация 
- човешки права 
- свобода, сигурност и правосъдие.

От 2001 г., Европейският парламент пред-
ставя ежегодно доклад, в който се разглежда 
степента на спазване на правата, изложени в 
Харта на основните права на Европейския 
съю, приета в Кьолн на 4 юни 1999 г. 

Така Европейският парламент се превръща 
в международна трибуна, от която национални 
лидери изразяват своите позиции. С годините 
той се е обособил като главно действащо 
лице във външните и вътрешните дейности 
на ЕС, благодарение на което членовете му, 
а следователно и самите граждани участват 
в определянето на европейската политика.

По-нататък следва да отбележим право-
мощията на ЕП спрямо останалите институции 
на Съюза. Основен елемент е законодателната 
власт, която Парламентът дели със Съвета 
на министрите. Има правомощия да приема 

европейските законодателни актове (директиви, 
регламенти и други), както и да одобри, измени 
или отхвърли съдържанието на европейското 
законодателство. 

- Законодателна инициатива - от изключи-
телните правомощия на Европейската коми-
сия. Но и Парламентът има възможност на 
законодателна инициатива, изисквайки от 
Комисията да отправи предложения към 
Съвета. Също така той участва на практика 
в съставянето на нови текстове, тъй като 
разглежда годишната програма на Комисията 
и посочва приоритети при работата по 
определени актове.

- Съвместно вземане на решения - това е 
обикновената законодателна процедура в ЕС. 
Тя придава еднаква тежест на решенията на 
Европейския парламент и на Съвета на ЕС 
в редица области (като транспорт, околна 
среда, защита на потребителите и др.). ЕП 
съставя доклад, одобряван от парламентарна 
комисия. Веднъж приет на пленарно заседание, 
текстът се смята за становище на Парламента, 
което се съгласува със Съвета, преди да бъде 
издадено като окончателен акт. Две трети 
от европейското законодателство се приема 
съвместно от двете институции.

Освен участие в законодателния процес 
Парламентът взема страна и по определяне 
приходите и разходите на Съюза. Парламент 
и Съвет съставляват бюджетния орган на 
общността. За задължителните разходи (в 
областта на земеделието или например та-
кива, произтичащи от международните спо-
разумения), последната дума има Съветът. 
Парламентът в тясно сътрудничество със 
Съвета взема решения относно т.нар. незадъл-
жителни (други) разходи.

Най-накрая ще споменем как е структурирана 
дейността на Парламента. 

Парламентарни комисии подготвят работата 
на пленарните заседания. Те изготвят доклади 
както относно законодателни предложения, 
отнесени до Парламента, така и по собствена 
инициатива. Специализацията на комисиите 
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следва сферите на социален живот, по които 
институцията взема отношение. 

Парламентарни комисии: 
- Външни работи, Развитие, Международна 

търговия, Бюджети, Бюджетен контрол, 
Икономически и парични въпроси, Заетост 
и социални въпроси, Околна среда, здравеопаз-
ване и безопасност на храните, Промишленост, 
изследвания и енергетика 

- Вътрешен пазар и защита на потребителите, 
Транспорт и туризъм, Регионално развитие 

- Земеделие и развитие на селските райони, 
Рибно стопанство, Култура и образование 

- Правни въпроси, Граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, Консти-
туционни въпроси, Права на жените и ра-
венство на половете, Петиции, Права на 
човека 

- Сигурност и отбрана, Криза в осигурител-
ната компания Equitable Life.

Такова е мястото на Европейския парламент 
сред европейските институции. Така е 
организирана и работата му. А как ще се 
вместят нашите избраници в тази картина? 

Установихме, че всеки кандидат следва да 
има позиция относно Европейската интеграция 
- степен на сближаване между страните членки, 
степен на финансиране между тях, правна 
уредба. По този признак отделната личност 
- кандидат следва да заеме мястото си най-
напред в партийната листа на национално 
ниво, а след това, ако е избран - да заседава 
в трансевропейския политически блок, в 
който партията му членува. Избраникът ще 
заседава също така в някоя от изброените 
парламентарни комисии, съобразно познанията 
и квалификацията си извън политиката. 

Едва тогава, в комисия, той ще има въз-
можност да съставя доклади съгласно определни 
интереси и да гласува на пленарно заседание 
в полза или в ущърб на тези интереси.

Естествено възниква и въпросът, в какво се 
състои националният интерес на България 
на този етап от членството на страната в ЕС? 
Видяхме как съществен енергиен източник бе 
неутрализиран като възможност за приходи 
в името на тази принадлежност. Видяхме 
как европейските норми повлияха върху 
производството на традиционни за нас напитки. 
Като компенсация се очаква навлизането на 
големи европейски субсидии за развитие на 
националната инфраструктура и икономика. 

Така националният интерес ни се очертава 
като стремеж към положение, в което България 
е равноправен член на европейското семейство - 
не само на книга, но и като допринася пряко, 
икономически и социално за развитието на 
общността. Това може да осъществи само една 
държава със стабилна политическа система, 
действащи социални механизми, силна, функцио-
нираща икономика, допринасяща съществено 
за приходите на Съюза. Само взаимодействайки 
с ЕС България може да покрие и собствените 
си проекти за съхраняване на националната 
идентичност, и достойно да се впише в европей-
ското културно многообразие. 

Нужно е България да не гледа на ЕС като 
на донор, а като възможност за разширяване 
на пазарите и увеличаване на пространството 
за собствената си културна експанзия. 
Това може да се постигне не толкова чрез 
инструментите на политическия лобизъм и 
с помощта на чиновници - представители 
в европейските структури, колкото с ясна 
национална доктрина за приоритети в 
културния и интелектуалния растеж, както 
и с устойчиво развиващи се икономически 
показатели, подпомогнати от вътрешното 
ни законодателство. 

За жалост това не е предвидено за ид-
ната седмица, месец и дори година, а е про-
дължителен процес на съвместен труд и усилия 
на национално ниво, с благородната подкрепа на 
сплотеното семейство на европейските държави. 
Но първо е въпрос на избор на достойни българи 
в Европейския парламент. 

Брой на местата по държави*
Белгия 24 Литва 13
Чехия 24 Люксембург 6
Дания 14 Унгария 24
Германия 99 Малта 5
Естония 6 Нидерландия 27
Гърция 24 Австрия 18
Испания 54 Полша 54
Франция 78 Португалия 24
Ирландия 13 Словения 7
Италия 78 Словакия 14
Кипър 6 Финландия 14
Латвия 9 Швеция 19
Великобритания 78 ОБЩО 732

* България ще има 18 депутати, а Румъния 36
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Очертава се една формула за разрешаване 
без натиск на кризата с осъдените на смърт 
в Либия български медицински сестри и 
палестинския лекар.

Очевидно трябва да се даде шанс на 
амбициозния лидер Муамар Кадафи да се 
измъкне с достойнство от клопката, която сам 
си заложи преди близо 8 години. Ключът е в 
неговата суетност и в неговия изострен нацио-
нализъм. Кадафи няма да пусне осъдените 
на смърт, ако това ще го унижи пред народа 
му и пред цял свят.

Полковникът постигна като държавник 
много успехи, но претърпя също провали. 
И с успехите, и с провалите си обаче този 
къдрокос офицер успява над 37 години да се 
задържа постоянно в центъра на световното 
внимание. Както е сега в случая с осъдените 
чуждестранни медици.

Преди процеса срещу медиците Либия беше 
започнала да се отваря към света. Преди 20 
години Кадафи направи пълен завой на 180 
градуса. Санкциите на ООН срещу Либия 
бяха частично отменени през 1999 г., след 

като Кадафи предаде двамата заподозрени 
либийци за атентата над Локърби от 1986 г. 
на международен съд в Холандия.

Либия по-късно дори изплати обезщетения 
на близките на жертвите край Локърби, както 
и за 170-те убити при взривяването на френски 
пътнически самолет през 1989 г.

Тази отстъпка на режима явно се е 
посрещнала със смесени чувства сред 
либийците.

През септември 1999 г. тълпи либийски 
безработни извършиха погроми над 
гастарбайтери от други африкански държави. 
Кадафи, който бе прегърнал идеята за 
африканско единство, разпореди да бъдат 
преследвани погромаджиите: бяха повдигнати 
обвинения срещу над 300 предполагаеми 
извършители. 

На Запад, а и в Африка, този малко очакван 
ход на националиста Кадафи бе посрещнат 
положително. В Либия обаче, където при 
безработица 30 на сто има 1 млн. чуждестранни 
работници, включително българи, хората бяха 
шокирани от съдебно преследване срещу 
сънародниците.

Либия получи поредни овации отвън, след 
като с нейно посредничество през 2000 г. 
бяха освободени похитените европейски 
туристи на филипинския остров Йоло. Сетне 
либийското правителство обяви, че е готово да 
изплати обезщетения за жертвите от бомбения 
атентат от 1986 г. в берлинската дискотека 
„Ла Бел“.

И още: през март 2004 г. Либия подписа 
във Виена т. нар. допълнителен протокол към 
договора за ограничаване на ядрените оръжия. 
Стана възможно Международната агенция 
за атомна енергия (МААЕ) да контролира 
ядрените инсталации в страната.

Либийската надменност
гори с петролен пламък
Медиците ни са заложници на Кадафи, а той - на самия себе си
Петър Пъдев

Либийският лидер Муамар Кадафи (отпред) се моли 
в Агадез, Северен Нигер, заедно с мюсюлмански 
духовници на 30 март 2007 г. по случай годишнината 
от смъртта на пророка Мохамед. Предните 2 дни в 
саудитската столица Рияд се състоя среща на върха 
на Арабската лига, която Кадафи демонстративно 
бойкотира, защото настройвала Ирак срещу Иран 
- сунити срещу шиити.

Снимки: интернет
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дипломатически отношения с Либия. 
Последваха ги САЩ, които извадиха Либия 
от черния списък на подкрепящите тероризма 
държави. Особено заинтересувана в случая 
бе Италия, защото настоява Либия да спира 
потоците африкански имигранти, които се 
устремяват към Апенините.

През 2003 г. ембаргото срещу Либия 
окончателно отпадна. Американските петролни 
концерни - същите, които бяха изгонени след 
революцията през 1969 г. - започнаха да се 
завръщат в Либия.

Защо тогава му трябваше на Кадафи да 
затъва в тази каша с българските медицински 
сестри и да връща страната си към нова 
изолация? На въпроса отговаря в наскоро 
поместен коментар германският в. „Ди Цайт“: 
Кадафи не е помилвал досега сестрите, защото 
след толкова реверанси към Запада контролът 
му вътре в страната е отслабен.

Първият сигнал бяха погромите срещу 
чуждите работници. После публиката на един 
футболен стадион си устрои кръвопролитни 

сражения след мач с чуждестранен отбор - 
нещо невиждано за Либия досега.

Последният излязъл от контрол масов 
инцидент бе през пролетта на 2006 г., когато 
загинаха либийци при улични побоища в 
Триполи. Официално бе съобщено, че сбиванията 
станали по време на протестите срещу появата на 
карикатури на пророка Мохамед в европейската 
преса.

Към тази поредица се добавят емоционалните 
и често спонтанни, неорганизирани от властите 
демонстрации на близки на заразените със 
СПИН либийски деца.

Общото в тези изблици на омраза е, че са 
насочени главно срещу чужденци, а и че са 
породени от социалното напрежение в страната. 
Същите два фактора помогнаха на тогава 27-
годишния капитан Кадафи начело на Съюза 
на свободните офицери да свали монархията 
на 1 септември 1969 г. и да провъзгласи първо 
Арабска република Либия.

Последвалите опити на Кадафи да създаде 
арабска федерация със съседните държави и 
под свое ръководство се провалят. А и Либия 

27 май 2005 г. Прези-
дентът Георги Първанов 
разговаря с либийския 
лидер Муамар Кадафи 3 
часа в една от палатките 
му в резиденцията „Баб 
ел-Азизия“ край Триполи. 
На другия ден Първанов 
посети в Бенгази болни 
от СПИН либийски деца 
и се срещна там със 
затворените български 
медицински сестри. 
Първанов е един от 
хората, на които може да 
се залага за пряк контакт 
с Кадафи. 
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Над 90 на сто от приходите в либийското народно стопанство идват от износа 
на петрол. Затова икономическото положение в страната и благосъстоянието на 
домакинствата зависят от развитието на цените на петрола на международните 
пазари.

При годишни постъпления от над 30 млрд. долара страната разполага с 
достатъчно средства за увеличаване на вноса и за разширяване на инвестициите. 
Годишно Либия внася стоки, автомобили, машини и съоръжения за над 23 
млрд. долара.

Главни партньори са Италия и Германия, които поемат почти 50 на сто от 
либийския износ и покриват около 30 на сто от либийския внос.

Либия има развита пътна инфраструктура, но поради занемарена поддръжка 
тя е в лошо състояние. Планирано е да се изградят 2 жп линии - едната по 
крайбрежието, а другата на юг. Обмислят се проекти да бъде развит туристическият 
сектор. Има планове да се увеличава уловът на риба.

е смятана тогава за бедна страна и няма какво 
да им предложи срещу обединението - Сахара 
обхваща 85 на сто от територията ù. Откритите 
през 1959 г. богати петролни находища са слабо 
разработени, а и чуждестранните концерни, 
които ги експлоатират, са прогонени след 
революцията.

През 1975 г. Либия сключва споразумение за 
научно-техническо и военно сътрудничество 
със СССР. Тогава започва пълноценната 
експлоатация на петролните кладенци. 
Разкрити са нови находища на нефт и газ.

Не е широко известно, но Либия има и друго 
национално богатство. От 1984 г. в страната 
започва да се добива сладка вода от Сахара. 
Находищата се намират под периферията на 
днешната пустиня. Това е най-мащабното 
разработвано досега в света сладководно 
находище от ледниковия период. С водата от 
него Либия очаква да спре да бъде зависима 
от вноса на храни, дори може да се превърне 
в износителка на продукти.

Според Кадафи няма друга възможност 
да се осигури снабдяването на либийското 
население със сладка вода освен тези 
източници. Инсталациите постоянно се 
разширяват, което е свързано с мащабно 
строителство. Смята се, че проектът включва 
пространни инфраструктури и ще може да 
гарантира икономическата стабилност на 
Либия, когато един ден секнат петролните 
ù кладенци.

Петролните резерви на Либия са около 30 
млрд. барела. Годишно страната получава около 
10 млрд. долара от износа на енергоносители. 
Главни купувачи на горивото са Италия, 
Испания, Германия, Турция и Франция. 
Всичките са в НАТО, а в ЕС са 4 от тях. И 
за какъв външен натиск над Либия можем да 
говорим, щом знаем, че този нефт сега пак 
се добива от американски концерни?

Има и друг момент: Западна Европа иска 
да ограничи зависимостта си от вноса на 
руския петрол и газ. Една от възможностите 
засега е ЕС да увеличава вноса от Либия за 
сметка на вноса от Русия. Ето защо големите 
клиенти на либийско гориво биха искали да 
нямат проблеми с Триполи, т. е. с Кадафи, и 
случаят с осъдените медици да се разреши 
най-скоро по общоприемлив начин. Не против 
Кадафи - а заедно с Кадафи.

В случая с Локърби близките на жертвите 
получиха общо 2,7 млрд. долара компенсации. 
Спекулира се напоследък, че точно толкова е 
сборът от исканите обезщетения от родителите 
на над 400-те заразени със СПИН либийски 
деца.

Либия изплати обезщетенията за Локърби, 
но и досега твърди, че това въобще не може да 
се тълкува като признание за вина: обезщетение 
можел да плати и невинният. Затова Триполи 

открито настоява да бъде пуснат осъденият 
за Локърби либиец, излежаващ присъда в 
британски затвор.

По същата логика се ръководи и либийското 
правосъдие. Ако за заразените либийски деца 
се изплатят 2,7 млрд. долара, медиците ни 
и палестинецът могат да бъдат освободени, 
защото засегнатите родители ще спрат да 
искат възмездие.

Как да се помогне на Кадафи да се измъкне 
от задънената улица? Това би трябвало 
да е посоката на мислене, когато търсим 
реалистично решение за българките и 
палестинеца.

Ето един вариант:
В рамките на ЕС се договаря с Великобритания 
механизъм и стъпки по освобождаването 
и депортирането в Либия на осъдения за 
Локърби. Британските власти разрешават 
юридически казуса.
 На Либия се предлага на политическо 
равнище - не от адвокатите ни - компенсация 
за пострадалите родители, чийто размер 
ще се уточнява. Намаляването на сумата се 
постига, като се предложат взаимно изгодни 
за Либия и за ЕС общи икономически 
проекти.
 При сигнал на добра воля от Триполи 
създаваме консорциум ЕС - Либия. Той 
избира фирмите, които искат да инвестират 
в съвместните проекти с Либия. 51 на сто 
от общото финансиране става с държавно 
участие на всички или на няколко страни от 
ЕС, сред тях задължително е България.
Тогава Кадафи ще може да излезе пред 

народа си и пред света с чисти ръце. Нека 
да приеме за малко в шатрата си току-що 
завърналия се от Великобритания бивш 
затворник. Засегнатите родители в Либия 
си получават определените им суми.

Чуждестранните инвеститори, включително 
от България, си прибират дивидентите години 
напред. Консорциумът ЕС - Либия е открил 
специална сметка, с която се финансира 
лечението и реинтеграцията в обществото 
на шестимата напуснали Либия медици.

•

•

•
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─ Станахте светкавично прочут след 
първите епизоди на „Българите“. Това 
означава, че сте изпълнили някакви стаени 
очаквания на днешните българи. Защо се 
заехте с този филм?

– Много са причините, аз отдавна проучвам 
тази тема, но имаше няколко конкретни повода 
да направя филмите от поредицата „Българите“.  
Първият бе една моя среща със студенти. 
Когато показвах филма „Подмяната 10-и“ пред 
студенти в Софийския университет, забелязах 
тяхната голяма изненада от събитията, станали 
в България през първите 15 години на прехода. 
Филмът разказва за това, какво се случи от 
падането на тоталитарния режим до идването 
на власт на Симеон Сакскобургготски. Оказа 
се, че младежите в залата - студенти между 
18 и 25 години - не познават най-близкото 
ни минало, не знаят как на няколко пъти бе 
на ръба на гражданска война, не знаят как 
страната ни бе разграбена и на два пъти бе 
докарвана до фалит. Във филма бях дал думата 
поравно на леви и десни политици да оценят 
случилото се след 10 ноември 1989 г. Който е 
гледал филма, знае, че в него говорят премиери, 
президенти и ключови задкулисни играчи, 
които са решавали събитията в България. 
Но се оказа, че тези хора разказват съвсем 
различни версии, съвсем различни истини 
за това, което се е случило в страната ни по 
време на прехода. Като ги слушаш, оставаш с 

чувството, че тези хора са живели не в една, 
а в две различни Българии. 

Студентите попитаха след това тотално 
разединение на леви и десни, на бедни и 
богати, което видяхме във филма, какво може 
да ни обедини. Не знаех какво да им отговоря. 
Единственото, което можах да им кажа, бе: 
България. И сега мисля така. България е 
единственото нещо, което може да ни обедини 
- нещо много по-голямо от нас и от дребните 
страсти и борби за политическо и финансово 
надмощие, на които сме свидетели. 

─ Какво искахте да внушите на нашите 
съвременници?

– Честно казано, исках да открия България. 
Много е странно, че човек трябва да тръгне 
да пътува надалеч, за да търси корените си. 
Кое е накарало нашите предци да изминат 
десетки хиляди километри, за да дойдат в тези 
земи? Защо навсякъде, където са спирали, са 
създавали държави и винаги са ги наричали 
България? В днешните тежки времена трябва 
да се върнем към корените си и да потърсим 
това, което е давало сила на дедите ни. 

─ Не намирате ли, че има голяма 
разлика между днешните и тогавашните 
българи?

– Така е. Не е толкова голяма, но има 
разлика и тя е донякъде в народа, но е много 
повече в тези, които го управляват. Освен в 
традиционните византийски и старобългарски 
хроники аз търсих сведения за най-древното 
ни минало и в арабски, арменски, индийски и 
китайски източници. Защото е имало например 
арабски пътешественици, географи и търговци, 
които са минавали и през двете Българии - и 
през Дунавската, и през Волжката. И описват 
как се е живеело в двете държави, които се 
наричали България. Например как българският 
цар самичък, без охрана излиза на пазара и 
хората как го уважават - свалят си калпака и го 
слагат под мишница. Калпакът е бил символ, 
че са свободни хора. Робите и зависимите не 
са имали това право. 

Освен това нито един българин не е оставян 
в плен. Съдбата на пленниците винаги е била 
обект на преговорите за мир. А Симеон 
Велики и Омуртаг, понеже са били наистина 
достойни владетели, дори не са седнали на 

Режисьорът Пламен Петков:
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от днешните ни земи
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масата на преговорите с Византия, преди да 
бъдат освободени българските пленници. 
Всичко останало е било въпрос на преговори - 
границите, славяните на ромейска територия, 
ценоразписът за откупване на пленените 
византийци, - но преговорите за всичко това 
са започвали едва след като и последният 
българин се е прибрал в родината и след като 
владетелите са били сигурни, че няма нито 
един наш сънародник, който да е останал 
против волята си на чужда земя. Всичко 
това го описват средновековните хронисти, 
а можем да го прочетем и точка по точка от 
запазените текстове на мирните договори 
между България и Византия. 

Много са различни онези достойни хора от 
сегашните политици. Много са аналогиите, 
които не са в наша полза.

В миналото е било гордост да си българин 
и затова много хора са искали да станат 
български поданици. Примерно във Волжка 
България бързо се е забогатявало от търговия и 
занаяти. В нашата България данъците са били 
символични. И човек неминуемо си задава 
въпроса, защо тогава българите са живели 
добре и достойно, а сега такава огромна част 
от сънародниците ни мизерстват.  

─ Десетилетия наред в бившия Съветски 
съюз не се признаваше българският принос 
за разпространение на християнството 
и писмеността. Има ли промени в наше 
време?

– В Сибир срещнах хора, които не знаят, че 
Кирил и Методий са измислили азбуката, на 
която пишат. Те даже не знаеха кои са Кирил и 
Методий - някакви светци. Според запомненото 
от училище азбуката им е измислена от Ленин 
и е усъвършенствана от Сталин. Нашите 
българи много се възмущават. И ги питат: 
добре, кажете ни, Ленин грамотен човек ли 
е бил? Разбира се, грамотен е. Значи е можел 
да чете и пише? Можел е. А къде се е научил? 
Ами в училище се е научил. Добре, с какви 
букви е писал в училище Ленин, като още не 
е бил измислил кирилицата, питат нашите 
българи, а сибиряците млъкват.

─ Какво е България в представите на 
хора, които никога не са я виждали?

– За България говорят като за своя 
майка, за тях тя е нещо свято, една красива 
приказка. Имам пред вид хората с българско 
самосъзнание, които продължават да говорят 
български, спазват български традиции... 
Защото има и други, които се смятат потомци 
на древните българи от Волжка България, но 
говорят други езици и повечето имат различни 
от православието религии, като татари, чуваши, 
башкири, а също и балкарци, карачаевци и 
други.  Те са огромна тюркскоезична маса 
от хора, за които се смята, че са свързани с 
древните българи. Наброяват между 10 и 

15 милиона души - втори по численост в 
Руската федерация. За тях България също е 
нещо свято, но като говорят за своето минало, 
те имат предвид Волжка България или Стара 
Велика България на Кубрат. 

─ Потвърждава ли се и там правилото, 
че където се засели българин, земята се 
облагородява?

– Много от бесарабските българи са били 
изселвани при режима на Сталин или сами 
са се преселвали и са разработвали целините 
от времето на царска Русия до времето на 
Хрушчов. Когато преди три поколения първите 
български преселници са пристигнали в 
степта на Казахстан, тревата е била висока 
метър и половина. Разказват, че  стърчала 
над воловете. Окосяват тревата, сеят жито. 
Във филма показах един от тези българи 
в Северен Казахстан, на границата между 
степите и Сибир. През лятото там е плюс 40 
градуса, а през зимата е минус 40 - и в тия 
условия този българин и много други като 
него отглеждат зеленчуци. Правят сложни 
парници, прокопават земята под тях и с печки 
отопляват разсада, докато времето се стопли. 
Нечовешки усилия, денонощен труд и като 
резултат прекрасни зеленчуци, родени в 
пустошта. Представете си тези хора какво 
биха направили с нашата плодородна земя 
в България!

Между другото в Централна Азия и Сибир 
местните хора нарича големите хубави чушки 
болгарский перец - български чушки. 

─ Идеята ви е да ги поканим да се заселят 
у нас?

─ На първо време поне да им се даде 
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възможност лесно да получават българско 
гражданство. В момента се чака по 4 - 5 
години. Имаме две консулства в цял Сибир, 
където българите могат да подадат документи 
за виза, за да дойдат до България и да 
подадат документи за паспорт. Трябва да 
изминат хиляди километри, за да стигнат 
до българските посолства или консулства. 
А това струва пари. По-младите започват да 
забравят езика на дедите си, използват все 
повече руски думи. Ние губим тези хора. 
Защото  какво предлага нашата държава? 
Примерно за тази година бяха отпуснати 50 
места в български университети за българчета 
от Молдова. А Румъния предложи 2 хиляди 
места за младежи от Молдова, в който си 
поискат румънски университет. Дори много 
българчетата избират този вариант, защото 
държавата Румъния поема издръжката 
им. 

А ние даже не им даваме това, от което 
те най-много се нуждаят и което не струва 
някакви сериозни пари - учебници, книги, 
филми. Два мерцедеса по-малко за властта 
тази година и ще напълним библиотеките на 
българските дружества от Сибир до Узбекистан 
и от Молдова до Казахстан.

─ С какво ви промени това пътуване 
към родовите корени?

– Аз самият почувствах - защото тия неща 
трудно се подлагат на логика, - че България 
е нещо много повече от нас самите, много 
повече от днешните ни земи.

─ Означава ли това, че ще продължите 
да търсите българската следа?

– Най-напред ще издам книга „Българите“, 
в  която ще разкажа много неща, които ги 
няма във филмите. В тях успяхме да вкараме 
едва 10 процента от събраната информация. 
От поредицата ще направя и обобщен филм 
„Българите“ с времетраене около час и 

половина.
А иначе в Азия остана много недовършена 

работа. По отношение на нашата най-древна 
история е интересно да се потърсят връзки 
с най-древното ни минало в няколко района 
на Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и 
южната част на Казахстан. Особено между 
планините Памир и Алай (не Алтай), или 
южния дял на Тян Шан - Небесната планина. 
Ние установихме български следи в тамошните 
традиции, но това е само на повърхността, 
със задълбочените проучвания трябва да се 
заемат специалисти. Например типичните 
за чипровските килими шарки намерихме 
в Узбекистан и в Чувашия. Типичните 
прабългарски украшения видяхме в Сибир 
и Казахстан. Типичните стремена като от 
Кубратовото съкровище ги има и в Сибир, и 
в Тян Шан. Рунически надписи, идентични с 
тези от древнобългарски съкровища, открихме 
в Алтай. На много места попаднахме на пълни 
съвпадения със сиво-черната древнобългарска 
керамика.

─ Имате ли самочувствието, че участ-
вате в създаването на ново начало на българ-
ската история?

– Професионално с историята се занимават 
историците. Те трябва да кажат тежката си 
дума. Проблемът към момента е, че никой 
от тях не е изследвал на място тези неща, 
които ние показахме във филмите. Сигурен 
съм, че ако български научни експедиции 
бъдат изпратени в районите, които зрителите 
видяха, не само ще потвърдят това, което 
ние показахме, но и ще открият още много 
и по-интересни факти от най-древното ни 
минало. И най-вероятно още по-категорични 
доказателства в полза на една от хипотезите за 
произхода ни, която показах във филма си. 

Но по принцип за най-древното ни минало, 
за времето още преди да има писменост, до 
една чиста истина трудно може да се достигне.  
Историята на най-древните народи е толкова 
древна, че обикновено започва от една легенда. 
Ние също вероятно ще достигнем до една 
легенда, от която ще започва българската 
история. И тя няма да е базирана само на 
чисто научни факти. Хората имат нужда от 
това.

─ Съвременните българи тук, на Балка-
ните, в  какъв контекст да се разбираме, 
след като преди повече от хиляда години 
сме  възприели православното християн-
ство?

– Знаете ли какво казват българите в 
Татарстан? И вие сте българи, и ние сме 
българи, вие сте 90 процента християни и 5 
- 10 процента мюсюлмани, ние сме 90 процента 
мюсюлмани и 5 - 10 процента християни. 
Аз лично мисля, че след толкова години 
социализъм и атеизъм и при нас, и при тях 
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религията вече няма толкова голямо значение. 
Не внася толкова съществено различие. Нашите 
роднини по Волга - чувашите например - са 
православни християни, а повечето татари 
са мюсюлмани, но в ерата на глобализацията 
ще бъде прекрасно да ценим хората по това, 
което са, а не по религията, която изповядват. 
Православието е залегнало дълбоко в душите 
на нашия народ като морални ценности и 
като мистика и вероятно така и ще остане 
занапред. Това няма нищо общо с помпозното 
пъчене в църквите на сегашни политици 
или на бивши атеисти, каквото виждаме по 
църковните празници.

─ Какво да отстояваме в Европейския 
съюз, който не държи толкова на нацио-
налните особености?

– Европейският съюз за мен е един христи-
янски вариант на Римската империя. А един 
от народите, съградили християнска циви-
лизация в Европа, са българите. Защото 
българите са разпространили християнството 
сред славяните - най-голямата етническа 
група и най-голямата маса християни в 
Европа. А заедно с християнството ние сме 
разпространили сред славянските народи и 
древната култура на елини, траки и римляни. 
Това е голямата културна заслуга на България. 
Заради това ни приемат в Европейския съюз - 
връщат ни дълга, а ние се връщаме вкъщи, в 
нашия роден дом, в този дом, който предците 
ни са съградили. 

─ Имате ли рецепта как да се утвърдим 
в ЕС, вместо да се разтворим без държавни 
граници?

– Ние трябва да престанем да мислим за 
държавата като за „нея“ и за управниците 
като за „тях“. Трябва да променим нещо в 
себе си, да повярваме в себе си. Тогава ще 
разберем, че демокрацията не обезличава 
нацията, а дава възможност хората да станат 
сила - сами да се управляват и сами да избират 
подходящите си управители. Каквото каже 
народът - това ще стане. Погледнете назад, 
за да видите какво се случи през последните 
години - давахме властта на всякакви хора, 
които крадяха и рушиха държавата и въпреки 
това тя оцеляваше. Всякакви „бизнесмени“ 
и политици безчинстват в България и все 
пак нещата се случват, макар и на много 
висока цена. Малко са причините хората 
да са щастливи. Някои просто оглупяват от 
безизходицата и се връзват на мошеници, 
които проповядват ултранационализъм или 
обещават чудеса. 

Но българският народ е мъдър. Сигурен 
съм, че хората ще разберат, че са сила и че 
от тях зависи тяхното собствено бъдеще. Със 
сигурност в нашата държава има и достойни 
хора, които са готови да посветят живота си на 
България. Историята ни показва, че българите 
са били най-велики, когато са правили неща, 
считани от всички останали за невъзможни. 
Сега е такъв моментът!...

Снимки: личен архив на 
Пламен Петков
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Календарът властно ни заставя да се върнем 
11 века назад, за да осмислим по своему ве-
личината на Княз Борис Първи - и като 
необикновена личност, и като държавник. Не 
само защото според сигурното свидетелство 
на Тудор Доксов се навършват кръгли столетия 
от неговата кончина (1100 години на 2 май), а 
защото това съвпада с встъпването на България 
в Обединена Европа. Приобщаването ни към 
останалите развити страни на Стария кон-
тинент е подготвено от прозорливостта на 
държавниците ни още в Първото българско 
царство.

Да разгърнем най-авторитетните енцикло-
педии и справочници - в техните начални 
страници е представен именно покръстителят 
на българите като истински европеец.

Дочуваме коментара на гостуващ у нас 
западен публицист, който идва от столицата 
на нова Европа Брюксел. Той ни подканя, 
като се равняваме с другите членки на 
Европейския съюз, първо да определим в коя 
област имаме най-значителни възможности за 
принос и изява, като се съсредоточим в нея, 
без да се стремим да направим впечатление 
с включването си в първостепенни ключови 
реформи, за което нямаме необходимия опит. 
Подсказва ни човекът, че сме най-конкурентни 
в културната сфера.

И западни, и източни проникновени 
познавачи на европейската история и  
българската в частност възприеха преди 
време схващането за България като Държава 
на Духа (без кавички!). На тези географски 
ширини, където се пресичат интересите на 
разни империи, народности и племена, е 
почти невъзможно да бъдем печеливши в 
политическата област; едновременно с това 
тук е ставала вековна среща на всякакви 
културни течения и влияния, което е довеждало 
до плодоносни резултати, поднесени 
впоследствие на околния свят - отново с 
вековни последици.

Ала до същия извод идва в края на деветия 
век нашият княз държавник. С верен усет 
за историческа перспектива той решава да 
приобщи „дадения му от Бога народ“ към 
новата християнска вяра, която вече е наста-
нена в Европа. Известно е, че го прави 
с неподражаемо насилие спрямо своите 

сънародници езичници. Дали е унищожил 
52 прабългарски  рода - и мало, и голямо, 
изпращайки сетне своя меч като дар на римския 
първосвещеник, - или това са били само 52 
знатни първенци, историците не се отказват да 
спорят. Рядко в историята някой е предприемал 
толкова драматично решение. Единствен 
сред европейските тогавашни властници 
Покръстителят напуща неочаквано престола и 
се уединява за години наред в манастир край 
столицата. Не само за да изкупи огромния си 
грях пред Бога, но и да обмисли в самотата на 

Княз Борис І – 
Първи европеец
Задява се с папата, освобождава учителите от данъци и започва 
невиждана културна епопея

Илия Пехливанов

►
Стенописен образ на княз 
Борис І от манастира в 
Кичево, Македония, 
XIX в.



Покръстването│43
светилището следващи съдбоносни ходове, 
с които да определи насоката в израстването 
на българския народ за векове напред.

На Събора в Преслав той обявява старо-
българския език за официален език на църквата 
и държавата - факт, отбелязан официално в 
Календара на световната културна общност 
ЮНЕСКО и почти тихомълком отминат в самата 
България поради страстите и сложностите  на т. 
нар. „преход“. Решава да премести столицата от 
езическа Плиска в новосъграждащия се Преслав 
с намерение да го издигне като съперник на 
Константинопол. И за тази цел поставя за 
заместник на престола своя син Симеон, 
подготвян за духовна мисия в Магнаура.

Считаният за езиковед № 1 на ХХ век проф. 
Роман Якобсон от Харвард, по произход руски 
евреин, е наблягал пред нашия Петър Увалиев, 
че не сме истински осъзнали какво означава в 
Ранното средновековие българският владетел 
да бъде сравняван като Книголюбец с древния 
Птоломей, обладан да проникне „в дълбочината 
на многотрудните книги“. 

В ловката дипломатическа игра княз Борис 
І успява да наложи самостоятелност на своята 
държава, като застава в позицията „нито 
близо до Рим и нито близо до Цариград“. 
Той се задява с папа Николай І дали могат 
новопокръстените българи да носят гащи и да 
се къпят в петък, отправяйки общо 115 питания 
до Ватикана чрез свои официални пратеници. 
Десетина негови питания остават без отговор 
- видимо те са затруднили мъдреците от 
Рим, които в края на краищата отсичат: 
„Вършете както ви е угодно!“, познавайки 
нрава на „непокорливото“ българско племе. 
Съвременният италиански славист проф. Санте 
Грачоти, дългогодишен директор на Института 
по славистика при Римския университет, 
неведнъж изразяваше своята възхита от 
дипломатическите умения на Борис Първи. 
Те са велик урок и за днешните български 
държавници - нека имат непрестанно пред 
очите си примера на първия наш европеец!

Всъщност главната заслуга на Покръстителя 
се състои в това, че той благородно и мъдро 

дава гореща подкрепа на прогонените от 
Моравия ученици на славянските първоучители 
Кирил и Методий. Ако не бе сторил това, 
Кирило-Методиевото дело щеше да си 
остане само кратък епизод от европейската 
история, отбелязан с дребни букви единствено 
в най-големите енциклопедии. Борис І го 
превръща в невиждана културна епопея, която 
поставя началото на славянската цивилизация 
и от България разпространява правото за 
проповядване на Евангелието на разбираем 
народен език в цяла Югоизточна и Източна 
Европа. Принос, който подчертават всички 
познавачи на средновековното минало като 
френския професор от Сорбоната Роже Бернар, 
италианския професор Рикардо Пикио, 
английския медиевист сър Стивън Рънсиман, 
Франтишек Дворник - чешки славист, живял 
в Съединените щати.

Напоследък български археолози  разкриха в 
недрата на земята ни безспорни доказателства 
за тази историческа мисия. В един манастир 
при гара Равна край Провадия бяха открити 
стотици каменни надписи и рисунки на шест 
езика - старогръцки, латински, на глаголица, 
кирилица,  рунически и смесени. Наречено 
бе това от сп. „Куриер ЮНЕСКО“ каменна 
библиотека от Х век. Край древния Одесос 
бе разкрит огромен княжески манастир със 
скрипторий (място за създаване на ръкописи). 
Намерените там оловни печати на княз Борис 
І потвърждават присъствието на  Кирило-
Методиеви ученици и пряката връзка с царския 
двор при щедрата помощ за тяхната напрегната 
книжовна дейност. Ако до неотдавна бяха 
известни само десетина каменни надписа на 
кирилица, в манастира при шуменското село 

Св. св. Кирил и Методий. 
Стенопис от Кичево

◄
„Св. Седмочисленици“. 
Икона от манастира „Рож-
дество Богородично“ 
в Албания, 18 в. За 
пръв път е показана на 
изложбата „Икони от 
Албания“ в Солун

Илюстрациите са ни пре-
доставени от вестник 

„За буквите“, чийто 
майски брой е посветен 

на 1100-годишнината от 
смъртта на св. цар Борис I 

Покръстител.
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Черноглавци бяха открити общо 84 подобни 
надписи. Те си остават непокътнати от края на 
деветото столетие, представяйки важни етапи 
в развитието на езика ни, които са далеч по-
ценни от сетнешните старобългарски ръкописи 
и надписи.

Златните съкровища на траките, пред които 
понастоящем се дивят европейците, не са по-
ценни от следите на четири азбуки, които 
е запазила древната ни земя. Те си остават 
същите, каквито са създадени навремето. А 
книгите, създадени с тези писмена, са живи 
в продължение на векове.

Един многозначителен факт: има свидетел-
ства, че княз Борис І освобождава учителите 
от всякакъв вид данъци! Нека сеячите на 
духовност бъдат спасени от подобно бреме, 
спокойно да вършат своето дело, от което 
зависи бъдещето на страната. С какво нашите 
днешни държавници доказват, че са именно 
български държавници, да попитаме.

Записано е дълговечно в страниците на 
европейската култура и самото име Борис (според 
преобладаващото мнение на езиковедите то 
означава „барс“ или „тигър“). Синът на княз 
Владимир, възвеличен като първи руски светец 
редом със своя брат Глеб - роден от българка, 
приел името на българския княз. Продължено 
след време от цар Борис Годунов, а и от  нобелиста 
Борис Пастернак. Киевският писател Борис 
Олейник неслучайно бе за известно време 
министър на културата. На Запад дълго време 
е работил като учен славист руският емигрант 
Борис Унбегаун. Известен е немски тенисист 
от близкото минало със същото име.

Да не забравяме нашия цар Борис ІІІ, който се 
опълчва на райхсфюрера Химлер пред натиска 
да сменим употребата на кирилските букви с 
латиница и гибелно се въздържа от участие на 
български войски на Източния фронт.

А бас № 1 Борис Христов, изпял „На 
многая лета“ под сводовете на храма „Св. 
Александър Невски“ като богослов - завещание 
към българския народ, е обичал да застава 
там досами иконата на Покръстителя.

Нека прочее си пожелаем днешни български 
майки и бащи да кръстят своите мъжки рожби, 
появили се в хиляда и стотната година след 
кончината на Покръстителя, с неговото име!

Каменен надпис на гръцки 
език за покръстването 
на българите. Намерен 
през 1920 г. в Балши (сла-
вянско име Главиница) 
в днешна Албания и из-
следван от проф. Васил 
Златарски

  Спас Мавров 
древните знания  
Според скулптора и живописеца от Казанлък  

Йото Пацов

С разностранното си въздействие, патриотич-
ния си и езотеричен заряд книгите на скулптора 
и писателя от Казанлък Спас Мавров трасират 
упоритото дирене на автора сред древните 
духовни практики и познания на българите. 
Ето защо авторската му изложба „Пластика“ 
в Националния музей „Земята и хората“ в 
София през април бе открита с представянето 
на книгата му „Свръхсетивност. Отношението 
- функция на еволюцията. Балканите - жлеза 
на времето“. Книгата е отпечатана във варнен-
ското издателство „Данграфик“, което вече се 
утвърди като личен издател на Спас Мавров. 
Организатори на събитието бяха издателството, 
музеят „Земята и хората“ и културно-просветно 
дружество „Огнище“ за връзки с българите в 
Албания и Косово с председател художникът 
Георги Стаменов.

Спас Мавров е роден през 1949 г. в с. Венец, 
Бургаска област. Завършва специалност 
„Скулптура“ при проф. Григор Кирчев във 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий“. Работи като преподавател по 
скулптура и анатомия в художественото 
училище по дизайн „Акад. Дечко Узунов“ 
в Казанлък и в училището по изкуствата 
„Добри Христов“ във Варна, както и като 
консултант в художествената галерия „Палас“ в 
морския град. Попрището си на популяризатор 
на езотерични знания и древните тайни 
на българите започва като редактор във в. 
„Вселена от тайни“ в Пловдив.

Април 2007 г. - Спас 
Мавров представя новата 
си книга в музея „Земята 
и хората“ в столицата.
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През последните десетина години живее 
и работи в Казанлък. Създал е безспорни 
шедьоври в областта на малката пластика и 
миниатюра, много от които са притежание на 
частни колекции в САЩ, Германия, Италия, 
Гърция, Русия, Словакия, Австрия, Испания 
и други страни. Същевременно остава верен 
на полученото на сакрално място до Седемте 
рилски езера колобърско посвещение, свързано 
с името на колобара Дойчо. Автор е на много 
публикации в периодичния печат и на редица 
книги в областта на езотеричната философия 
и древната история на българите. Сред тях 
са „Теория на енергийния обмен“ - 1998, 
„Дванадесетте тайнства на Христос“ - 2003, 
„Колобар“ - 2004, „Пътят на пробудената душа. 
Астрология на траките“ - 2005 г.

Ето какво казва самият автор: 
„Навлизането в мистериите на траките 

чрез тяхната астрология не е най-удачният 
вариант да проникнем добре в дълбочината 
и пространността на знанието им. Всичко, 
достигнало до нас по един или друг начин 
(основно чрез легендите им, които Гърция 
пресъздава като свои), е забулено и закодирано 
до неузнаваемост. Откриваме го като изящен 
предмет, като посмъртна маска, озадачаващ 
ритуал и т.н. Удивлението ни е единствената 
форма за окачествяване - нямаме ясно установе-
ни реални критерии в тракологията, които да 
позволят изследване в характерен порядък, 
присъщ единствено на този етнос, религия, 
бит и култура...

Един недоказан труд става опорна точка 
за следваща също толкова недоказана ин-
терпретация. Като прибавим и преднамереното 
насочване от заинтересовани по една или 
друга причина среди, въпросът става крайно 
противоречив и дискусионен. Опитът ни да 
пресъздадем запазеното от устните предания 
тайно знание на траките има само тази цел - 
да се разкрие една от фундаменталните посоки 
на духовното съзнание на траките. Темата 
„Пътят на пробудената душа“ би трябвало 
да се разглежда след тайните на химните на 
Орфей, на мистичния поход на аргонавтите, 
мистериите на Дионис и т. н.

Излизането на този труд преди другите 
се дължи на това, че вече съществува 
разработка върху принципите и проблемите 
на езотеричната астрология от Учителя Джуал 

 тълкува
на колобрите

 Балканите са „жлеза на времето“

Пластика на буква Л 
(Люде) в глаголицата.

„Тангра“

Кхул, в която той прави анализ на подвизите 
на Херакъл. Той пропуска да отбележи, че те 
са тракийски и че езотеричната астрология 
води своето начало от този народ. Ние 
смятаме въпроса за фундаментален, затова 
разглеждаме еволюцията на душата като 
предхождащ момент от разкриването на 
тайните на тракийската култура.“

Трите езотерични изследвания на Спас 
Мавров „Свръхсетивност. Отношението - 
функция на еволюцията. Балканите - жлеза 
на времето“, които бяха представени при 
откриването на изложбата в музея „Земята 
и хората“, са излизали съответно през 1995, 
1999 и 2002 г. Тиражът им отдавна е изчерпан, 
но търсенето на тези заглавия и читателският 
интерес към разглежданите в тях проблеми 
продължават, което се потвърждава неизменно 
на многобройните лекции и доклади, които 
Спас Мавров изнася в цялата страна.

Това именно стана основание той да 
пристъпи към издаването на трите книги в една 
- с нова редакция, допълнена и подобрена.

Снимки: сп. „Българи“

Напрестолен кръст с 
камеи
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Порция история 
в менюто
Комплекс „Българи“ е уникално съчетание на ресторант, център 
за професионално обучение и антикварна галерия

Две красиви къщи и порта от ковано желязо, 
каменни стълбища и плочник, който води 
към градина. А там те посреща историята 
на България така, както я виждат Антонио 
Василев и Пепи Лашов. Това не е нито Копри-
вщица, нито Боженци или пък някой друг от 
красивите ни градове-музеи. Това е ресторант 
и антикварна галерия „Българи“ на бул. 
„Дондуков“ в центъра на София. 

Към този комплекс от 2005 г. съществува 
и Център за професионално обучение 
„Българи“, който подготвя кадри в областта 
на хотелиерството, ресторантьорството и 
кетъринга. „Бързото развитие на туризма в 
България доведе до увеличаване на потре-
бностите от квалифицирана работна ръка. 
Факт е, че в момента обслужването в тази 
сфера не е на необходимото професионално 
ниво. Повечето в този бизнес търсят лесна 
реализация и бърза печалба“ - разказва 
Антонио Василев, инициатор на проекта. 

Преди десет години той създава ресторант 
„Българи“, едно по-различно място, в което 
историята ни е на особена почит. Там не само 
можеш да вкусиш традиционните български 
ястия, но и да се запознаеш с миналото на 
страната ни. Всяка от залите е посветена на 
определена епоха, всяка снимка и карта е 
издирена и съхранена заедно с историята, 

която носи. В градината ни посреща паметник 
на българските канове и царе, мозайки и 
репродукции на артефакти от нашите земи. 
На входа на ресторанта - карта на България 
с думите на Паисий „О, неразумний и 
юроде, поради что се срамиш да се наречеш 
болгарин...“ В една от залите е изправен макет 
на Мадарския конник, съседната е отредена за 
Гоце Делчев и Даме Груев... В червената зала 
ни посреща портретът на Левски, а до него - 
снимки от по-нови времена. Мебелировката 
е оригинална - реставрирана и осъвременена, 
тя е запазила спецификата на времето си. 

За всяка от снимките, за всяка карта или 
картина хората от ресторанта могат да ти 
разказват с подробности. Мястото е добре 
известно на чужденците. Тук чрез оригиналните 
ястия те се запознаят с историческия бит на 
българите, разказан от сервитьорите, а нерядко 
от самия собственик. „Храната е основен 
елемент в бита и културата на един народ. 
Не можеш да я отделиш от неговата история 
- обяснява Тони. - Аз правя това, което е мое 
призвание, независимо от печалбата. Влагам 

Гергана Бонева
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от себе си повече, отколкото ми се връща - 
обаче чувствам, че така трябва.“

 Тази негова философия е залегнала и 
в създаването на антикварната галерия в 
съседство на ресторанта. „Направих я не 
за да печеля от наемите. Не всеки може да 
излага тук, одобрява го екип от специалисти. 
Представяме творби само на стойностни 
автори. А експозициите са открити по цял 
месец за разлика от повечето галерии.“ 

През годините двамата собственици са 
успели да разширят дейността си и сега при-
тежават верига от елитни ресторанти, барове 
и нощни заведения. „За нас работят около 
850 човека и всички са професионалисти 
в областта си.“ Самите те са такива хора и 
затова го изискват и от своите работници. Не 
е чудно тогава, че малко хора отговарят на 
високите им критерии. „Такава е ситуацията в 
цяла България с малки изключения. Особено 
жестоко е положението по курортите. Непро-
фесионализмът е повсеместен, а собствениците 
се интересуват предимно от печалбата, която 
ще направят за сезона, а не за името, което ще 
си създадат. Ние не можем да се примирим с 
това. Ние работим за име, а печалбите идват 
впоследствие. Удовлетвореността е наградата 
ни за добре свършената работа.“ 

Точно липсата на добре обучени кадри ги 
навежда на мисълта да се направи Център за 
професионално обучение към Националната 
агенция за професионално образование и 
обучение. Продължителността на курса е шест 
месеца, а не обичайните три. Преподавателите 
са от най-добрите, наложили се в практиката 
- да получиш документ от центъра е високо-

престижно. „За разлика от други подобни 
места ние не използваме стара материална 
база отпреди 30 години, а сме закупили ново 
оборудване, италианско. Процесът завършва с 
изпити по теория и практика. На най-добрите 
предлагаме работа в нашата верига заведения. 
Ние повишаваме качеството на услугите в 
областта на туризма. От центъра излизат 
висококвалифицирани кадри, подготвени 
за новите европейски стандарти.“ 

Неизбежно разговорът се насочва към 
девалвацията на обучението, получавано от 
подобни центрове в областта на туризма. 
„Предпочитат да провеждат обучението в 
съкратени срокове, за да си приберат по-
бързо печалбата. Ние държим на името си 
и когато се каже, че си завършил курс в 
ЦПО „Българи“, това е гаранция за високо 
качество. Скоро на пазара ще останат само 
стойностните и професионално подготвени 
кадри и тогава от голямо значение ще бъде 
кой ти е дал документ.“

В центъра целенасочено се набляга 
на изучаването на фолклора и начина на 
представянето му на клиентите. За да 
може чуждестранният гост, поръчвайки 
си национален специалитет, да опознае и 
традицията на българската кухня. Засилено 
е представянето на древния български 
хранителен календар. „Фолклорът е едно от 
най-ценните ни наследства, с които трябва да 
се гордеем, да го представяме по възможно 
най-интересния и достъпен начин на гостите 
ни, така че да предизвикаме уважението им. 
Българите са древен народ и кухнята е едно 
от нещата, които го доказват“ - убеден е 
Антонио Василев.

А на вас оставяме сами да се убедите в 
думите му.

Снимки: 
сп. „Българи“
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На големия празник курбан 
се слага. Нали знаете, когато 
дядо Авраам тръгнал да при-
нася сина си курбан, Господ 
го спрял с едната ръка, а 
с другата посочил агнето. 
Значи – агне (според някои 
ярето е за предпочитане). 

За ритуала ви трябват 
едно агне (живо тегло до 20 
кг), агнешко було, дреболиите, 
пакетче масло, 2 кг картофи, 
½  кг гъби, литър бульон от 
дреболиите, 1 кг ориз, 3 ч.ч. 
олио, 2 с.л. червен пипер, 200 г 
стафиди, 5-6 вр. пресен лук, 2 
вр. пресен джоджен и по връзка 
девесил и магданоз.

Изчистеното агне се натри-
ва със сол и се оставя да 
престои 12 часа. Дреболиите 
се сваряват в тенджера с 
подсолена вода. Прецеждат 
се и се задушават. Добавят 
се гъбите и нарязаният лук. 
Слагат се оризът, подправ-
ките и стафидите и бавно се 
долива бульонът. Вари се, до-
като набъбне оризът. Пълни се 
агнето с плънката и се зашива 
с бял конец. Намазва се с 
масло и се покрива с булото. 
Полага се в тавичка върху ло-
зови пръчки и около него се 
насипват обелените и нарязани 
картофи. Пече се в иззидан 

в земята трап, в който 4 часа 
преди поставяне на агнето е 
горял огън. Трапът се покрива 
с метален капак, замазва се 
с глина и се пече  от 3 до 5 
часа.

Да не забравяме и подред-
бата на трапезата. В средата 
поставяме ваза с пролетни 
цветя, люляк или цъфнали 
клончета. Ако сме на полето, 
може да използваме и котле, но 
в никакъв случай пластмасова 
посуда. Отстрани полагаме 
кръст. Може да послужи 
и златното или сребърно 
кръстче от шията на някоя от 
присъстващите дами - окачете 
го на съда с цветята. На лично 
място подпрете иконка на св. 
Георги.  

За посрещане на агънцето 
се настройвате с ракийка, която 
сама си иска зелена салата. 
Може и шопска. Истинската 
шопска салата освен домати, 
краставици и лук иска и печена 
чушка, сиренце, магданоз и 
(задължително!) люта чушка. 
Без люта чушка не е шопска 
салата. И в някои съседни 
нам страни си позволяват да 

ù викат гръцка салата. Боже, 
опази! 

Наближава мигът, когато 
всички ще седнат около 
празничната трапеза. Гласно 
можете да кажете Господнята 
молитва, да помолите и 
св. Георги да ви пази от 
беди, уроки и лоши хора и 
след официалната част да 
преминете по същество към 
най-важното.

Дедите ни са предпочитали 
да изразяват отношението си 
към светията и посветеното 
му агънце на открито, сред 
тучни ливади. А малки моми 
и девойки се люлеели на 
люлки в сянката на цъфнали 
дървета. Ако нямате алергия 
към природата, направете 
го. Децата ще се радват. Па 
като ви дойде настроение 
в разгара на тържеството - 
залюлейте и благоверната си. 
Не забравяйте фотоапарата - 
след време ще се чудите как 
може да сте толкова усмихнати 
и чаровни.

Честит празник, наздраве 
и да живей България!

Снимка: Валери Ковачев

Гергьовски курбан

Глухарчето, което още се нарича радика 
(Taraxacum officinale), е многогодишно 
тревисто растение, много популярно 
и повсеместно разпространено у нас. 
Народната медицина открай време 
използва както цъфтящата му надземна 
част, така и корените. Справочниците 
изброяват основните му биологично 
активни съставки: млечния сок на цялото 
растение, който е богат на тритерпени 
(тараксерол), стероли, каучукови вещества; 
корените, които съдържат инулин, 
сесквитерпенов лактон, лактукопикрин; 
листата и цветовете, които са богати 
на флавоноиди, витамини В2, С и др., 
арнидиол и др.

Тези съставки предопределят неговия 
лечебен и биологичен ефект - глухарчето 
стимулира секрецията на жлъчен, 
стомашен и панкреасен сок, подобрява 
дейността на червата и намалява запека, 
свързва излишния холестерол, подобрява 

диурезата, укрепва кръвоносните съдове, 
повишава защитните сили на организма, 
има лактогенно действие при кърмачки. 
Различните части и препарати от глухарчето 
се прилагат при жлъчнокаменна болест, 
наднормено тегло, за укрепване след 
боледуване като средство за стимулиране 
на хемопоезата, подагра, ревматизъм, 
акне, за увеличаване на млякото при 
кърмачки. При това използването му може 
да бъде като добавка към храната; билков 
чай, сок - две супени лъжици дневно в 
продължение на три-четири седмици. Не 
бива да се предозира, защото при по-
голямо количество може да предизвика 
стомашен хиперацидитет.

Магическо действие. Като магическа 
билка от практиката на древните колобри 
глухарчето влиза в състава на пролетния 
девически венец наред с върбата, елшата, 
леската, лесичината и др., наследен в 
християнската традиция в ритуалите на 

лазарките, като символизира слънчевия 
диск. Коситбата в равнините се започва 
едва след като глухарчето пръсне по 
вятъра зрелите си парашутчета. Децата 
свирят на косовете и на скорците с 
разцепено стъбло от глухарче, за да не 
ядат наесен гроздето.

Глухарче (Taraxacum officinale)


