2–3 | Събития

28 | Слава

4 | Нацията

Петър Кърджилов

Орловец, фотографинът...

Валентин Вацев

Контраелитът е на ход

30 | Национализмът

9 | Нацията

Христо Буковски

Светец на свободата

Иван Берсин
юли–август 2007 г.

33 | Национализмът

Професори в политиката

Петър Пъдев

10 | Нацията

Какво става в Турция

д-р Илия Илиев

36 | Откъде идваме

В Европа от векове ни гледат
накриво

доц. Александър Илиев

Розетата от Плиска

13 | Нацията

Външна политика според случая

Цветан Томчев

Българите в Татарстан

15 | Държавата
Иглика Горанова

41 | Откъде идваме

Изчезващата нация

Петко Колев

Българска среща след 1000
години

17 | Държавата
Маринела Арабаджиева

42 | Следовници

България в мрежата на
енергийните интереси

Иван Васев

Прабългарската школа за
оцеляване „Бага-Тур“

19 | Нацията
проф. Андрей Пантев:
П

45 | Енювден

Националнат идея е
Националната
свещена и благородна
бл

Йото Пацов

Космическа мистерия в долината
на Вит

23
2
3 | Комикс

Баян
Баян Пазителя
Пазите

48 | Трапеза

27 | Слава
Димитър Фроло
Фролошки

38 | Откъде идваме

д-р Илия Илиев

Първата
Пър
рвата република
реп
на Балканите

Хранителният календар на
древните ни предци

Броят е приключен редакционно на 30 юни 2007 г.

СПИСАНИЕ
С
СП
ИСАНИЕ
Е ЗА
ЗА НАЦИЯТА
Н Ц
НА
ЦИ
ИЯТ
ИЯТ
ЯТА
А

Месечн
но и
из
здание на
Месечно
издание
КФ
ФО
ОИ
ИП
КФОИП
Конссул
Конс
Ко
у та
татти
иввеен ф
фо
ору
р м за
Консултативен
форум
ооб
бщеессттвено
вено
ве
но и
нф
фор
орма
рма
м ц
ци
ион
о но
обществено
информационно
п
по
среед
ср
дни
дн
ниче
чест
чес
ство
ств
во
посредничество

Сп
Списание
пис
иса
ание „БългАри“ беше издадено на 24 май 2007 г., 1880 години след
ани
ан
основаването
на първата българска държава в Европа, за да пренесе
ос
сно
нова
вава
ва
ан
пламъка
плам
пл
ам
мък
ъка
а на Българщината натам във времето.
1421, ул. „Свети
София 1421
Седмочисленици“ № 19
Седмочисле
02/ 822 66 43
Телефон: 02
866 89 34
Факс: 02/ 86
ofﬁce@bolg
ofﬁce@bolgari.net
w
ww
www.bolgar
w
www.bolgari.net

Издател : Ивайло Дачов
Редактор-уредник: Румян Славов
Дизайн: Васил Лаков
Мениджър: Гергана Бонева

Абонамент:
Ангел Атанасов
АБВЕС ООД
0888444297
Печат:
„БетПринт“ ООД

Със съдействието на

2│Нацията

 Фонд „Интелект“ за политиците

Тези дни българската
политическа класа показа
как може да се бастиса всяка
добра идея. Още преди да се
роди фонд „Интелект“, той
е поставен под съмнение.
Ей така, без аргументи.
На 16 юни левите срамежливо обявиха, че създават
фонд „Интелект“. Предложението е от 1 януари
2008 г. държавата да внася
месечно на всяко дете по

скромната сума от 20 лв.
и тези пари да му бъдат
давани като стипендия от
8 до 12 клас, ако то учи.
Ако не учи, парите отиват в
„Сребърен фонд“ и ще бъдат
употребени за образованието
на друго дете.
От НДСВ се чуха гласове,
че идеята не била добра,
защото била недомислена.
Да се въведял имуществен
ценз, поиска Владимир
Каролев. От ГЕРБ пък
рекоха, че не са съгласни,
защото така щели да се дават
пари на калпак и вместо това
било добре да се инвестира
в образователната система,
която била в критично
състояние.
От ДПС още не са се
обадили, но не е късно да
бламират доброто предложение. Тези работи те
ги могат.

Сините са твърде заети
със себе си, за да удостоят
с внимание нещо толкова
далечно от техните раздели.
Но за какво всъщност иде
реч? За възстановяването
на една справедливост.
Правителството на НДСВ
отряза детските и въведе
имуществен ценз. Тоест
българите, които съвестно
си декларират доходите и
те надвишават 200 лв. на
човек, не могат да взимат
детски. Независимо колко
деца имат.
Тези, които не си декларират доходите, взимат.
Парите на съвестните българи отиват най-вече в
джоба на циганите, които
пък раждат много деца, за
да взимат много детски.
Пак НДСВ въведе безплатните кифли в учи-

 Фарсът „ремонт на кабинета“

Уморителен фарс, наречен „ремонт на кабинета“, тече у нас месеци
наред. Политиците и придружаващия ги миманс
обясняват как ще преподредят „къщичката“ си така,
че да могат да управляват
следващите две години.
Ще изгонят няколко освинили се министри и на тяхно
място ще доведат нови.
Защо, с каква цел и какво
ще следва за българите от
тези промени обаче, са
въпроси, на които никой
не дава смислен отговор.
Изглежда по-удобно да се
жонглира с фигури и да се
баламосват избирателите, че
нещо се прави. Това нещо
се нарича коалиционна
политика.
Драмата около оставката
на Румен Овчаров например
така и не стана ясна на обществото. Министърът на
икономиката и енергетиката

беше първият прогонен от
кабинета заради съмнения за
корупция. Прокуратурата не
можа да извади срещу него
достатъчно доказателства
и Овчаров си тръгна като
победител. Даже рече да
мислим за него като бъдеще.
И се написа съавтор на
идеите на БСП за въвеждане
на данък лукс за богатите
и за повишаването на пенсиите от трудови доходи.
Интересният въпрос, дали
е съучастник в изчезването

на доказателства по делото
„Топлофикация“, така и не
получи отговор.
Шефът на следствието
Ангел Александров също
си отива от поста, без да
стане ясно защо натисна
копчето на скандала около предателствата в следствието в посока към хора,
които се разследват. Не е
ясно и дали го направи по
чисти подбуди, или защото
някой му подсказа.
Напълно неясно на обществото е например защо
министър Румен Петков
продължава да е министър
на вътрешните работи, след
като самият премиер заяви,
че е охранявал Младен
Михалев – Маджо като
американския президент.
Да не говорим за Чората,
който беше убит от петима
полицаи.
Също така неясно е какво
прави в кабинета и Джевдет

лище, за да привлече
многобройните деца на
циганите към учебния процес. Направи го като слон в
стъкларски магазин – децата
до 4 клас хапват кифли в
междучасието, а другите
ги гледат. После отиват на
улицата, за да просят.
Вместо тези пари да
бъдат за безплатни учебници до 8 клас и за ремонт
на физкултурните салони.
Сега червените предлагат
пари за образование, а
коалиционният им партньор
НДСВ се опитва да ги
бламира. Другите също.
Въпросът в тази държава
май опира до това, дали
не е време гражданите да
почнат да набират пари за
фонд „Интелект“, който да
учи политиците да мислят
за хората на България.
Отговорът май е „да“.

Чакъров, след като провали
проекти за 300 млн. евро,
канадската фирма „Дънди
Прешънс“ съди България
заради него за 1 млрд. лв.,
а Натура 2000 бе тотално
провалена. Списъкът, разбира се, може да бъде
продължен с още такива
министерски имена.
По-важният въпрос е
дали този ремонт, който се
пече вече няколко месеца
ще промени България. Ще
започнат ли БСП, НДСВ и
ДПС да мислят и действат
по-социално, или ще
продължат да се разбират
единствено по въпроса как
по-добре да си поделят
държавната баница.
А по въпросите за пенсиите, за здравното обслужване, за образованието
и за заплатите да се правят
на доброто и лошо ченге –
единият да дава, а другият
– не дава.

 Величествено нахалство

Юни спокойно може
да бъде наречен царски
месец, защото мина изцяло
под знака на Симеон Сакскобургготски. На 3 юни
НДСВ бе на път да се разцепи
заради фалшификации на
конгреса, извършени с личното съгласие на царя, на
16 юни Сакскобургготски
навърши 70 години и доведе
многолюдната си фамилия у
нас, за да видят внуците му
откъде могат да се издържат,
без да им се налага да учат
много и да работят. На 20
юни величеството поиска
от областния управител
на Пловдив да му върне
двореца „Кричим“, който
няма как да бъде върнат,
защото се намира в защитена
територия. Венецът на
това нахалство обаче е наградата, която бившият
премиер получи за особени

заслуги. Той бе удостоен с
орден „Стара планина“ –
най-високото отличие, което
се дава за особени заслуги
към отечеството.
По този повод в общественото пространство
увисна един въпрос: защо
Симеон получи орден?
Дали защото си върна

по спорен начин горите в
Рила, където се извършва
масова сеч? Или пък защото
се води български цар, а
в целия му род никой не
говори български, пък и
самият той трудно се справя
с този език.
Докато беше премиер, с
личното съдействие на сина
му Кирил бе продадена на
безценица БТК. Държавата
през 2004 г. взе 280 млн.
евро, а сега нейният собственик я продаде (пак със
съдействието на Кирил) за
2 млрд. евро. Интересно
колко са комисионите? За
сведение компанията, в която работи принц Кирил, за
да го задържи, му плати 25
млн. евро, награда за „успешните“ сделки.
Във времето на царя се
извърши и сделката с външния дълг, да не говорим за

 Отново дискотека „България“

С режим на тока и нови
цени ще ни „зарадва“
кабинетът тази зима. Предупреждението направи
лично изпълнителният директор на Националната
електрическа компания
(НЕК) Мардик Папазян.
Няма никакви съмнения, че
заплахата е с висока степен
на достоверност и че след
шест месеца България ще
заприлича на дискотека. А
за времето, в което имаме
ток, ще плащаме по-високи

цени от досегашните.
В тази посока „работеха“
последните три правителства
и особено усърдно – две
партии. СДС и НДСВ положиха сериозни усилия
да закрият 3 и 4 блок на
АЕЦ „Козлодуй“, без това
изобщо да се налага. За
награда най-престаралите
се предатели получиха
вътрешно и международно
признание, а някои от тях
и постове.
И за да няма никакви съмнения, че положението ни
е сериозно, шест от общо
осемте енергоблока в топлоцентралите „Марицаизток“ 2 и 3 също са пред
затваряне. Това пък е заради
изискванията на ЕС за ограничаване на емисиите въглероден двуокис.
Вместо да се опитат да
отложат този апокалипсис и
да потърсят решение как да
не бъдат вдигани цените на

тока, управляващите мълчат.
Не реагират на исканията
на НЕК, нито на частните
енергоразпределителни
(ЕРП) дружества. НЕК обяви, че иска цените на тока
за промишлени и битови
нужди да скочат драстично
заради намалените приходи от затварянето на реакторите. Частните ЕРПта също пожелаха увеличение на тока, за да направят обслужването ни покачествено.
Държавната комисия по
водно и енергийно регулиране и нейният председател Константин Шушулов
изглеждат склонни да удовлетворят тези желания. Общото между всички тези
отговорни фактори е, че
не искат да обяснят методиката, по която се формират цените. Нито да кажат на гражданите какви
са разходите на НЕК и

Нацията│3

незаконно върнатите му
имоти, които го превърнаха
в един от най-богатите хора
в Източна Европа. За такива
неща в нормалните страни се
влиза в затвора. У нас обаче
е друго – тук се получават
ордени. Това са парадокси,
които могат да се обяснят
по единствено възможния
начин – в името на властта
няма принципи. БСП –
партията, която награди с
орден царя – бе се заканила,
че щом вземе властта, ще
наложи мораториум върху
сделките с „неговите“ имоти. Социалистите бяха и
най-големите критици на
Симеон и неговите празни
обещания, но сега не дават
прах да падне отгоре му. И
треперят да не би царската
група да се разпадне, коалицията да се разклати и кабинетът да падне.

ЕРП-тата и дали все пак не
могат да бъдат направени
икономии. И няма кой да ги
застави да го направят.
Години наред най-дълбоката тайна в нашата държава
е как се образуват цените
на тока. Няма отговор на
въпроса, защо НЕК продава
на частните дружества ток
на цена 6,2 ст. за киловатчас,
а те ни я продават за 14,7 ст.
И срещу тези цени, които
формират 240% печалба, в
никакъв случай не се крие
по-качествена услуга.
Само че този път схемата
с повишаването на цените
и с режима на тока може да
изиграе лоша шега на управляващите. Нищо чудно даже
да им отреже клона, на който
удобно са се настанили. Как
ли? Стачната вълна вече
залива страната.
Още по темата –
на стр. 17 и 18
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Контраелитът е на ход
Ако не превземе властта до няколко години, ще последва катастрофа
гл. ас. Валентин Вацев

Преподавател по
европейски науки в
Европейски колеж по
икономика и управление,
Пловдив

Всички значими и дълбоки обществени
промени включват и някакви процеси в
обществения елит. Действителната социална
революция по своята същина представлява
освен всичко друго и смяна на елита,
подготвяна от дълготрайни процеси преди
това и подчиняваща се на своя собствена,
макар и невидима логика.
Наред с картината на промените, нарисувана
от традиционната гледна точка на днешната
официозна либералдемокрация, наред с
класическите марксистки схеми на социалната
промяна е напълно възможна и уместна също
и картина на промяната, видяна през оптиката
на динамиката на елитите. Всъщност елитите
представляват

властови малцинства
с различна легитимация – идеологическа,
културна, икономическа, политическа.
Същественото тук е, че елитите са такива
обществени тела, които са във висока степен
свободни от собствената си идеология – с
други думи един и същи елит е в състояние
да използва различни идеологически схеми
за целите на собствената си легитимация.
Елитите живеят свой собствен живот,
подчиняват се на своя собствена логика,
често невидима отстрани, в тях се разгръщат
особени зависимости.
Животът на един елит се подчинява не
на революционно-линейни, а на циклични
зависимости. Животът му се разгръща в
няколко последователни фази. От етапа
на ставането, т.е. на появата на сцената на
обществения живот и укрепването на неговите
позиции, през фазата на израстване, развитие
и стабилизиране, към етапа на остаряване и
разложение.
Младият елит се познава по това, че
лесно, бързо и естествено успява да всмуче,
да приобщи пасионарни, активни и ярки

... С пърхота си, с калните си обувки, с домашно плетените си жилетки, с
кухненските си маниери на сцената на България се появиха хората, които до
вчера бяха нищо, а от утре им предстоеше да бъдат всичко. Моментът беше
исторически. Пред очите на обществото контраелитът стана елит.
Процесът беше противоречив и хаотичен, разместваха се обществените
слоеве, променяха се критерии, оценки и норми. Но това беше истинска
кадрова революция – третокачествени журналисти ставаха идеолози на властта,
довчерашни чейнджаджии с дребно-криминални наклонности ставаха медийни
босове, болни с маниакалнодепресивен синдром за една нощ ставаха ярки
партийни лидери, квартални пияндури се издигаха до нивото на „съвест на
обществото“. Жельо стана президент.

личности извън своите среди. На средния
етап на своето развитие всеки елит започва да
стеснява вертикалните шлюзове, вертикалната
емиграция е затруднена, затова пък се
формират устойчиви, вътрешно елитарни
връзки и взаимодействия.
Външния достъп до елита на този етап е
силно проблематизиран, затова пък вътре
в него вървят процеси на упорядъчаване,
вътрешна консолидация и изграждане на
съответното корпоративно съзнание.
В същия период обикновено в обществото,
но извън рамките на стабилизиращия се
елит вече се е появил и т.нар. контраелит.
Това е такъв социален тип, който по всички
свои основни показатели е способен да
изпълнява функциите на елита, но по съсловни,
политически, икономически, културни и
всякакви други причини не е допуснат до тези
функции. Този контраелит също постепенно
се сплотява, организира, търси и намира своя
собствена идеологическа база.
На третия етап действащият обществен
елит вече окончателно е запушил всички
вертикални шлюзове. Ключовите позиции
в обществото се предават по династичен път.
Управляващата класа става недееспособна,
умствено непълноценна и безволева и е
склонна да използва във все по-голяма степен
властта си не за решаване на обществено
значими задачи, а за реакция срещу тези,
които се стремят да изменят статуквото.
Конструктивните функции на елита в неговия
последен етап вече са затихнали и са заменени
с кръгова отбрана.
В един определен момент – когато контраелитът е вече самостоятелна сплотена
сила и разполага със своя идеологическа
основа, той отстранява стария елит от неговите
властови позиции. Това е бърз процес, но по
своята природа не е революционен, макар
че този процес може да бъде открит като
съставна част на всяка действителна социална
революция.
На следващия етап превърналият се в елит
контраелит има възможност по желание и
по своя собствена преценка да осъществи и
обратна интеграция – т.е. да привлече към
себе си отделни части и фрагменти от стария
елит.
Това е най-грубо и в най-опростена
форма идеята за динамиката на елитите на
италианския социолог и политолог Вилфредо
Парето.
Как изглежда българският преход от
гледна точка на това разбиране за живота

Нацията│5
на елитите?
Периодът на късния социализъм през 80-те
години съвпадна с третата и последна фаза на
развитието на социалистическия елит. През
80-те години елитите на социалистическа
България, формирани след Априлския пленум
през 1956 г., бяха навлезли във своята последна
фаза на маразъм и деградация. От друга страна,
в България вече беше налице и готов за поемане
на своите властови функции контраелит. Той
беше вътрешно нееднороден, идеологически
неединен. Общото за всички негови части
беше, че този контраелит беше в състояние
да поеме нови властови отговорности.
Ако си спомним състава на Великото
народно събрание, ще трябва да признаем,
че точно тогава на сцената на новата българска
политика встъпваше именно този контраелит
и пред очите на обществото се превръщаше
в елит. В политиката влизаха „хора отвън“,
аутсайдери и маргинали. Домашно плетени
пуловери, елечета, екзотични прически,
екзотични маниери, рошави комитски бради,
нечленоразделност и яростен революционен
ентусиазъм.
Безспорно тогавашните парвенюта в областта на политиката, бизнеса, науката и
културата – т.е. новите олигарси и владетели
на страната, представляваха стряскаща (а често
и омерзителна) картина дори от физиогномична гледна точка. Но това беше един от
най-истинските контраелити, успял да стане
елит. Те с нищо не бяха по-лоши от парижките
санкюлоти, издигнати от вихъра на Френската
революция, или от руските мужици – герои на
революционните събития в Русия. Това обаче
беше истински контраелит, който успешно
стана пред очите на обществото истински елит,
в пълно съгласие със законите на израстване
и развитие на елита.

Особеното в българския случай
не беше това, че хора от нищото започнаха
да определят всичко – напротив, точно това е
нормалното. Българската специфика се криеше
другаде. Самата номенклатура (другото име на
дотогавашният елит) се разцепи вътрешно. Найбезпринципната, хитра, нагла и граблива част
от нея просто се присъедини към „революцията
на пасионариите“. Другата, по-малка част на
партийно-държавната номенклатура, която
се характеризираше с известни зачатъци на
съвест и съзнание, упорито се съпротивляваше.
За известно време дори изглеждаше, че
тази по-малка част ще успее да стане ядро
на съпротивата, с други думи – ядро на политическата опозиция. Но и властовите, и
опозиционните позиции бяха предварително
разпределени. Съзнателната и порядъчната
част от комунистическата номенклатура не
успя да изиграе никаква роля.
Така или иначе с много перипетии факт е,

че през първата половина на 90-те години на
ХХ век дълго отлаганият окончателен етап
от ротацията на елита се състоя. И ако сега
българското общество основателно се пита
какво е все пак особеното в ситуацията с
българския елит днес и какви са корените на
съвсем очевидните неблагополучия в него,
следва да се потърсят и някакви причини
– там, в основанията на това нещо, което
днес се кичи със званието „демократичен и
европейски елит на България“.
Първата (но не по важност, а по време)
причина е в селективното външно въздействие.
В годините, когато контраелитът се готвеше
да стане елит, и в годините, в които той успя
да стане такъв, този процес беше умно и
целенасочено управляван отвън. От всички
идеологически варианти, които контраелитът
можеше да използва, от целия идеологически
спектър, който можеше да бъде употребен
за легитимация на новия контраелит, чрез
целенасочени „възпитателни“ мерки отвън бяха
подбрани преди всичко антикомунистическите
и антисоциалистическите идеологеми.
“Преходът е десен“ не беше просто уличен
политически лозунг. Това беше нещо много
повече – това беше кредото и принципът на
превръщането на контраелита в елит. Тази
формула беше основополагаща както за тъй
наречената – прости, Господи – десница,
така и за – да я наречем условно – новата
българска левица. Десният характер на
българския „преход“ беше базисна и затова
абсолютно задължителна очевидност на
всяко общественозначимо действие и,
разбира се, на неговата интерпретация.
Втората причина, която много силно
повлия, за да бъде днешният политически
елит такъв, какъвто е, а не друг, е много
високият процент на „антиелит“ в състава на
тогавашния контраелит. Дори един минимален
фейс контрол на тогавашните „революци-

Март 1990 г. Членът на
ВС на БСП проф. Чавдар
Кюранов и говорителят
на СДС Георги Спасов
дискутират какво бъдеще
предстои на България.

6│Нацията
... Това са гравитиращи около властта дребни (и не само дребни) мошеници,
извращенци, дегенерати, психопати, акцентуирани типове, интелектуални
бохеми, алкохолици, наркомани, членове на екзотични секти.

оннодемократични“ групи ни убеждава в
тоталната невъзможност на повечето от тези
персонажи както за отговорни действия в
сферата на властта, така и за борба, насочена
към нейното придобиване. Значима част от
тогавашния контраелит беше неспособна
да направи нито нещо във властта, нито
нещо срещу нея. Според В. Парето, това е
характеристика на антиелита – закономерен
продукт от разпадането и декаданса на
актуалния тогава елит. При своето гниене

всеки елит произвежда антиелит
Когато контраелитът е отделен от властта и
се групира на периферията, той обективно
... Довчерашни вдъхновени професори по марксистко-ленинска философия
твърдяха, че Партията, Правителството и по-специално Партиздат са им разбили
живота, отказвайки да публикуват поредната им, 24-а книга по теория на
комунистическото възпитание.
Заедно с тях в стройните редици на революционната либерална демокрация
крачеха и репресирани в смисъл на подавали трикратно молба за членство в
Комунистическата партия и неприети там (емблематичен е действителният случай
с един свръхизявен герой на новото демократично време, който е правил опит
за самоубийство поради тази причина).Кандидат-сътрудници на 6-о управление,
на които ДС е отказала да използва услугите, хора – млади и на средна възраст
– с разбити сърца (от Партията и Правителството, разбира се) заради това, че
отказали да ги приемат в разузнаването и контраразузнаването. „Накараха
ме да им вляза в гадната партия, но аз пък не им приех гадната идеология“,
споделяше на висок глас вдъхновен доносчик на 6-о, получил гаранции, че
досието му никога няма да види бял свят...

е смесен с антиелита, защото иначе няма
как да бъде. Но когато контраелитът поеме
своите исторически функции и стане истински
пълноценен елит, първата му работа е да се
освободи точно от тази безотговорна анархокриминална и психопатична утайка.
От своя страна самият антиелит никога не
става елит. В България реалният български
контраелит не успя пълноценно да се освободи
от своя неизбежен исторически спътник –
антиелита. Нещо повече – върху процесите
на това абсолютно необходимо и исторически
неизбежно разграничаване по линията елит–
контраелит се въздействаше целенасочено
именно за да не успее това разграничаване
да се извърши докрай.
... Деца на завеждащ отдели на ЦК на БКП, на главни редактори на комунистически периодични издания, племенници на бивши величия, снахи и
балдъзи на комунистически мандарини, внучета на герои от комунистическата
революция се оказа, че са главните жертви на тоталитаризма. Да израснеш
като син на заместник завеждащ отдел на ЦК на БКП, да се изучиш в елитарни
западноевропейски учебни заведения и да се върнеш в България като тамбурмажор
на революционнодемократичните промени – това наистина е революционна
диалектика.

Третата и най-сериозна причина, която
влияеше върху спецификата на българския
преход от контраелит в елит и чиито тягостни
резултати днес са пред очите на цялото
общество, е фактът, че всъщност една част
от стария социалистически елит в етапа на
своят късен маразъм успя просто и елегантно
да се реидеологизира.
С други думи голяма част от стария елит
успя да запази елитарния си статус по пътя
на елементарна подмяна на своята централна
идеологема. На подрастващите днес и още помалко на бъдещите поколения е много трудно
да се обясни как е било възможно активни
функционери на социалистическия режим,
заемащи отговорни функции и притежаващи
огромни властови пълномощия, да сменят
идеологическото си кредо буквално за една
нощ. Висши комунистически функционери в
края на 80-те и в началото на 90-те години си
лягаха като беззаветни борци за комунизъм, а
на другата сутрин се събуждаха като беззаветни
борци за либерализъм.
Идеологическото преструктуриране на
личността се извършваше с шеметни темпове.
Буквално за часовете между залеза и изгрева на
мястото на непоклатимите комунисти (ум, чест
и съвест на епохата) се появяваха непоклатими
и кристално честни либерали. Заедно с
немалкото действително репресирани от
началото на българския социализъм, в годините

Нацията│7
на Народния съд и непосредствено след него
се появиха и новите репресирани.

Гневът срещу комунизма
щеше да бъде и разбираем, и уместен, и
нравствено оправдан, ако идваше от кръговете
на действително репресираните. Те обаче се
държаха сдържано.
Основните писъци и вайкания на тема „комунистите ми разбиха живота“ при по-внимателно
вглеждане и вслушване се оказваше, че идват не
толкова от тези социални групи, в които е имало
и притеснения, и съвсем истински страдания.
Напротив – основният антикомунистически
патос идваше от социално-политическите
върхове. Бутонът, с който беше взривен 100мегатонният ядрен антикомунистически взрив
над България, беше на някое бюро в Централния
комитет на Българската комунистическа
партия.Именно поради изброените причини
днешният демократичен елит на България
е толкова екзотичен. Той се състои от няколко съставки – значителна част от пребоядисания идеологически стар елит,
размесен със собствения си антиелит, и една
неголяма, но важна част от действителния
контраелит на късносоциалистическа
България.
Това, че успешните кариери през последните
15 години се правят под знака на либерализма,
не бива да заблуждават никого. Либерализмът

„Ние сме новите българи“
Към 1990 г. у
нас беше формиран широк политически консенсус,
който обхващаше
някои от следните
теми: защита
на човешките права (каквото и да означава това), неолиберална политика (най-вече в икономиката, довела до
грабеж чрез бърза и тотална приватизация), членство
в НАТО и ЕС (на всяка цена),
криворазбрана и антибългарска толерантност към
малцинства и т.н. Този политически курс не беше разработен в България, а в чужди,
враждебни на страната ни
мозъчни щабове.
За неговото изпълнение
беше създаден един формален
политически спектър от класически тип, с целия набор от
леви, десни и всякакви други
партии, които зад фасадата
на изкуственото политическо
противоборство образуваха
колониална администрация.
Тази администрация от компрадорски тип имаше и има
единствената задача да отслаби имунната система на
българската нация, като я подготви за настъплението на
новия световен ред.
Генералната политическа
линия в страната ни задаваха
и задават МВФ, Съветът на
Европа, Световната банка,
ЕС, НАТО... От гледна точка
на програмност основните
парламентарни партии у нас
са много близки. Позициите
им се сливат в това, което
беше наречено „консенсус на
прехода“ – един евфемизъм
за политиката на погром и
обезличаване над българския
народ. Класическите европейски идеологии на лявото
и дясното бяха претопени в
казана на този консенсус.
От 1990 г. насам България е
управлявана от правителства,
следващи де факто сходна политика. Естествен ли е този
процес? Разбира се, че не!

Както беше подчертано,
всичко това се случва по един
план, който става все по-ясно,
че е наложен от вън. Началото беше поставено още
в зората на прехода с така
наречения план „Ран-Ът“.
Неговият основен замисъл
беше българската икономика и
народно стопанство да бъдат
окончателно разрушени, като
спрат да представляват заплаха за западните транснационални компании на източноевропейския пазар.
Така „демократичният“
и либерален Запад елиминира с непазарни средства конкуренцията на българската
икономика. Която в началото на
90-те години в много отрасли
като технологична база беше на
средно и над средно европейско
и даже световно равнище.
Икономическият срив доведе съвсем логически след себе
си и поредица погроми – в
здравеопазването (който ни
отреди мястото на една от
най-болните и бързо умиращи
нации в света), бедственото
положение в социалната и
пенсионната сфера (довело
до крайна нищета и мизерия
милиони български пенсионери),
разгрома на българската армия
и сектора за сигурност –
ние вече сме изправени не
просто пред нова национална,
а пред ИСТОРИЧЕСКА
КАТАСТРОФА!
Това ние, младите българи,
не можем да допуснем. На
нас се пада историческата
чест и отговорност да спасим
българската нация и държава.
Българският национален съюз
и политическото движение
„Българска Гвардия“ правят
първи крачки по пътя на политическата борба за бъдещето
на България. Ние вярваме,
че ще постигнем новото
Българско възраждане!
Нека Бог помага в това свято дело! Да живее България!
Симеон Костадинов,
член на БНС и
ПД „Българска Гвардия“
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днес е просто една избледняваща норма на
обикновена политкоректност, като необходимо
и минимално условие за нормална мобилност
по вертикалата. В този смисъл либерализмът
на днешния национален политически елит не
е нищо друго освен идеологически ресурс.
При необходимост – а такава вече се чувствува
– той може лесно да бъде заменен с която и
да е друга идеология.

Имаше ли друг начин
да се развият нещата? Определено да. Теоретически беше възможно, ако обстоятелствата
бяха по-различни, ако тогавашният контраелит
бе формиран не на либералнокосмополитична
и българофобска политическа основа.
Тогавашният контраелит имаше и такъв
потенциал, но той не беше употребен.
Теоретически беше възможно и старият елит,
усещайки края си, да се обърне към националнопатриотичното крило на тогавашния контраелит
– тогава то съществуваше и имаше свой
идеологически и организационен потенциал.
Но в своите последни години старият елит
не беше способен на това. Той реагираше
единствено и само охранително, с което
напълно заслужи съдбата си.
При близко вглеждане става ясно, че т.нар.
български елит някак много бързо и плавно успя
да премине от своя късен исторически пубертет
към своя ранен политически климактериум.
За съвсем кратко време (защото 20 години
от гледна точка на историята наистина са
кратък период), буквално в рамките на едно
поколение българският политически елит успя
да премине през трите фази на развитие –
създаване, утвърждаване и гниене. Това, което
в други общества се е разгръщало в рамките

на няколко последователни поколения (защото
всеки политически елит деградира, това е
исторически неизбежен, но бавен процес), в
България се случи с експресни темпове.
Всъщност дори и това – печално само по
себе си – развитие вероятно не е фатален
проблем. В края на краищата историческото
време в определени епохи ускорява своя ход,
понякога го забавя, а понякога дори изглежда,
че спира. Всеки елит след определено време
вече е недееспособен. Истинският проблем е на
друго място – че докато настоящият български
политически елит (със запушени вертикални
шлюзове) продължава да се интересува само от
собственото си потребление и увековечаване,
докато просто гние и се разлага, процесите в
крилото на контраелита са тревожно забавени.
Старият елит вече си отива. Контраелитът
обаче, който е призван от историята да го
замести, все още се бави в своето формиране,
развитие и самоосъзнаване.
Причините за това могат да се търсят на
разни места – както в прословутото външно
влияние, което може да обяснява много неща,
но което е дълбоко нередно, да се разглежда
като оправдание както в широко отворения
емигрантски портал (днес емигрантското
поведение се разглежда не само като възможно
и желателно, но и като дължимо – „Майка
България пита – ти още ли не си емигрирал?“),
така и в някои други национални политически
особености.
Ако този проблем не бъде решен буквално
в следващите няколко години, България ще
бъде изправена пред изключително тежко
изпитание – ще трябва да живее в европейския
свят, водена от сегашния си елит, а това би
било очевидна катастрофа.
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Професори в политиката
„Движение за национална демокрация“ ще обединява десницата

Иван Берсин

След 1990 г. подир 45 години с ляво наклонение, 45 години, които „вече стигат“,
дойде ред на възхода вдясно. Грандиозните
митинги на пл. „Св. Ал. Невски“ и на Орлов
мост дадоха самочувствието, че дясното е
победило окончателно и завинаги. От 1999 г.
обаче дясното започна да се рои, дели и
раздробява на крила, пера, перца и перушина.
Докато се стигне до сегашната ситуация от
няколко полупразни файтона с артисти, чиито
номера не впечатляват никого. Тоест българската
десница стигна дъното и продължи да копае
надолу. Пак ли завинаги?
На дискусията за мястото на десницата,
проведена от Центъра за анализи и обучение
през ноември 2006 г., проф. Георги Бакалов,
зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, изказа друго мнение – България ще има модерна
десница, не може българското общество да живее
само с левицата. И на 14 юни 2007 г. бе учредено
„Движение за национална демокрация“.
Целта на сдружението е доста амбициозна
от гледна точка на сегашното състояние –
обединение на десните сили. Засега сдружението
няма да се регистрира като партия. 175 бяха
учредителите. Движението ще се ръководи
от Управителен съвет от 31 членове. За
председател на „Движението за национална
демокрация“ бе избран проф. Георги Бакалов,
зам.-председатели са проф. Георги Марков,
проф. Стефан Воденичаров и Георги Табаков.
Секретар е Георги Тошков.
Още с учредяването „професорското
движение“, както някои нарекоха новата
формация, обяви, че ще се ръководи от визия
за 15–20 години напред. Наистина едно вдигане

на погледа от върха на обувките към хоризонта е,
меко казано, актуално за новака в европейското
семейство. Нещо повече – проф. Г. Бакалов
и проф. Г. Марков са основни фигури сред
създателите на Българската национална доктрина
през 1997 г. А националната доктрина е компасът
към бъдещето, какъвто само ние, българите,
нямаме на Балканите.
На следващо място формацията с множество
научни звания декларира нов подход и в
политическото общуване. Всички политически
формации от център вдясно са потенциални
наши съюзници, заяви проф. Бакалов. Сиреч
„не“ на синия канибализъм. Необходимо е да се
промени тонът на политическия език. Диалогът
с опонентите – на базата на аргументите,
предлага Бакалов.
Сдружение „Движение за национална
демокрация“ декларира, че ще работи с
младите хора. Иска избирателен закон, в
който реденето на листите да става от избирателите, а не от партийните централи.
Професорското движение е твърдо за спазване
на демократичните ценности и норми. „При
парламентарна република не може да ни
управлява регентски съвет“ – думи на проф.
Бакалов, визиращ триумвирата Станишев –
Доган – Сакскобургготски.
И още нещо. На посочената по-горе
дискусия през ноември м.г. проф. Бакалов
заяви: „Ако десницата започне да подава
националистически сигнали към избирателите,
тя ще спечели изборите.“ В началото на
тази година отново подчерта: „Българското
правителство трябва да заяви една твърда
позиция за запазване на националните
интереси – това, което не се направи в Либия
за сестрите, което не се направи с Турция;
с репарациите, които плащахме на Гърция
заради т.нар. „окупация на Егейска Тракия“;
за антибългарските изстъпления в Македония
и т.н.“ В парламента бе внесена декларация от
Красимир Каракачанов и ВМРО за признаване
на 24 април като ден на геноцида над българи
и арменци, подписана и подкрепена от проф.
Г. Бакалов, проф. Г. Марков, акад. А. Дончев,
проф. Б. Димитров, Петър Берон, проф. Гр.
Островски, проф. Кр. Азарян и други.
На мястото на верноподаническото унизително поведение пред световните сили на
сегашния т.нар. политически елит движението
предлага достойна националноотговорна и
отстояваща българските интереси политика.
Или образно казано – „по-полско“ поведение
на световната арена.
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В Европа от векове
ни гледат накриво
Честите падения на Русия се дължат на отказа от българския ù произход
д-р Илия Илиев

Вкараха България в Европейския съюз
(ЕС) и Северноатлантическия алианс (НАТО)
по геополитически съображения. За да не
попаднем отново под руско влияние или под
някое друго (китайско например!). Или за
да не ни хрумне да поискаме неутралитет.
Вкараха ни в новата геополитическа формула
под натиска на сегашната суперсила САЩ –
тази страна претендира за световна хегемония.
НАТО и ЕС са под нейно влияние, значи и
всяка страна членка също е подконтролна
на Вашингтон.
Българският народ не е питан иска ли, не
иска ли да бъде ощастливен с вкарването
на държавата му в тези международни
съюзи и при какви условия би склонил да
се лиши от голяма част от своя суверенитет.
Просто туземните политици, формиращи
колониалните на чичо Сам администрации в
София, наричащи се формално правителства
на България, обявиха евроатлантическата
солидарност като безалтернативна.
Българите много скоро след падането на
Берлинската стена проумяха, че Западът
като цяло и западноевропейските нации в
частност се отнасят доста прохладно към
България. Процесите, протекли в периода
1990–2007 г., дадоха множество безспорни
доказателства за съще ствуващите на
запад множество предубеждения към нас,
нерядко пораждащи неприязнени изблици.
Католическите страни Полша, Чехия и
Унгария бяха присъединени много бързо
към западните политически, икономически
и военни структури, получиха много добри
предприсъединителни и следприсъединителни
условия за интеграция. По подобен начин
беше постъпено и спрямо трите прибалтийски
републики, бивши съюзни в СССР.
По отношение на доскорошните православни
сателити на Москва, България и Румъния,
Западът възприе съвършено различен подход.
Особено спрямо нашата страна, Румъния
все пак имаше официално обявен гарант за
ЕС – Франция. От Брюксел и Вашингтон
последователно и със зле прикривано
удоволствие разбиваха наследената от
социализма никак нелоша наша икономика,

„Днес огромни части от управлението на България е в ръцете на евреи,
масони, потурнаци, чужда агентура за влияние и подривна дейност и
прочие отчуждени от народа ни люде.“

ликвидираха огромни по значение елементи от
българската държавност, разбиваха настървено
единството на нацията.

Настъплението
срещу българите
в редица аспекти придоби характера на прикрит
геноцид, това е видно от последствията на
т. нар. мирен преход.
Не може да се отмине и злонамереното
отношение и редицата недоброжелателни
действия на Кремъл спрямо България,
особено по времето на перестройчика Горби
и нетрезвия „реформатор демократ“ Елцин.
Характерът на промените у нас в немалка
степен беше моделиран под натиск от Москва,
осъществяван от нашенските перестройчици,
предвождани от натрапения от Кремъл Андрей
Карлович Луканов. Това предимно вредно за
нас въздействие от страна на бившия „голям
брат“ продължава и при Путин, макар да се
прокарва много по-дискретно.
В икономически план по същество беше
осъществена криминална революция, при която
общонародната собственост фактически беше
насилствено отнета от своя собственик. После
беше раздадена за жълти стотинки на посочени
от Запада чужди фирми, харизана чрез редица
правни машинации на партийно назначени
туземни бизнесмени, а по-голямата част просто
беше ликвидирана поради безстопанственост,
некадърност или зла умисъл от разноцветни
„реформатори“, докопали се до властта в
нещастната ни родина.
Западът прокарваше разрушителната си
политика в България посредством различни
инструменти. От една страна, чрез „добри“
съвети, целящи да се отърве от почти всякаква
перспектива наши производства в индустрията
и селското стопанство да конкурират техните.
Извървяха се какви ли не „специалисти“, за
да ни набиват, че силно ще прокопсаме, ако
наблегнем само на туризма и земеделието,
а всяко друго икономическо развитие да
зарежем без съжаление. Пробутаха ни и
валутния борд, чрез който МВФ и Световната
банка – главни финансови агенти на САЩ
в чужбина – получиха пълната възможност
чрез годишните бюджети на правителствата
и чрез данъчната им политика да унищожат
почти всички отрасли на материалното ни
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производство и да наложат краен либерализъм
в социалните сфери.
Особено ефективно за целите на Запада и
съответно крайно отрицателно за България
действаше предимно дискретната лустрация в
политическия живот на страната. Вашингтон
и Брюксел по същество извършваха целенасочена

негативна селекция
на политическия елит
в София. Най-често с „железния“ аргумент
„с този и този добре се разбираме и работим,
но с онези някак не се получава полезно
сътрудничество, сменете ги!“. И партийните
ръководства, главно техните лидери, отстраняваха един по един или на групи всички
политици, носещи в сърцата си Родината с
голяма буква, действащи при общественополитическата си активност компетентно,
почтено, отговорно към народ и държава.
На няколко етапа от високите етажи
на партиите бяха натирени почти всички
реално или потенциално полезни за страната
личности, които биха противодействали на
злонамерените външни попълзновения. На
техните места се настаниха безотговорни
типове, шушумиги, дребни и едри хищници
клиентелисти, полово извратени субекти,
некадърници с шуробаджанашки произход,
леки женички. Постепенно във властта в
София на ключови позиции се просмукаха
откровено чужди хора, някои нямащи много
общо с българския народ. Днес огромни части
от управлението на България е в ръцете на

„Във военно отношение конните бойци са били поне с три нива повисокоорганизирани от римските пеши легиони и византийските
стрелци с лъкове. Както е добре известно, военните технологии
дърпат след себе си и гражданските.“

евреи, масони, потурнаци, чужда агентура
за влияние и подривна дейност и прочие
отчуждени от народа ни люде.
В резултат на злонамереното външно
въздействие българската нация е разбита,
небългарските елементи в нея, особено
циганите и турчеещите се наши съграждани,
са враждебно настроени в една или друга
степен спрямо държавнотворческия народ.
Загубихме повече от милион българи,
повечето принудени от „реформите“ да си
търсят късмета в близка и далечна чужбина.
Рязко влошеното здравеопазване създаде
предпоставки за преждевременната смърт
на десетки хиляди хора годишно. Ограбен,
наказван нееднократно, охулен от подлеци
и долни шмекери, постоянно обвиняван в
измислени грехове, притискан от наглите
претенции на потурнаци, натоварен да търпи
различни гаври и да носи на гръб паразитиращи
цигани, българският народ линее, изоставен
от своите елити, невиждащ историческа
перспектива за оцеляване във враждебното
обкръжение.
Защо се отнесоха така с нас? С какво
заслужихме така злобно да ни мачкат, при това
за пореден път? Няма ли да спре в обозримото
бъдеще недобронамереният натиск върху
народа и държавата ни? Тези и други въпроси
от подобен характер си задават хиляди наши
сънародници, да се опитаме да отговорим.

Средновековна карта
на Европа. Българското
царство е сред найголемите.
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„Роднините ни в Скопие и сега често ни обиждат с възгласи „бугари
татари“, за да се разграничат от нас.“

През 1243 г. след поражението на католическата войска в Ломбардия от Фридрих Втори
папа Инокентий Четвърти го анатемосва.
Заедно с него анатемосва и монголския хан,
като при това назовава „петте болки или
скърби“ на католическия свят. Те са хуните
и монголите, еретиците катари и албигойци,
самият най-пресен душманин Фридрих Втори
и православната църква. Тя дори е поставена
на второ място веднага след хуните.
През V в. Хунският съюз под предводителството на Атила се придвижва от огромния
Турански каганат на запад към свободните
земи в Централна и Югоизточна Европа.
Придошлите конници завземат териториите,
които „не се орат и сеят“ и според техните
разбирания са свободни, главно в Средния
и Долния Дунав. Западният свят е разтърсен
до основи след страшните поражения при
опитите си да отхвърлят нашествениците.
И векове наред, та чак до днес в безброй
художествени произведения или поднесени
като история фантасмагории придошлите от
изток орди се представят като някакво велико
преселение на безчислени диви народи, които
в облика на „Напаст Божия“ залели в кръв и
скръб западната цивилизация.
Всъщност нито ордите са били безчислени,
нито народите и племената в Хунския съюз
са били диви, нито пък налитали да колят и
рушат нещастните западняци.

Великото преселение
на народите е мит,
който в края на ХХ век започна да се руши
под ударите на обективни исторически
изследвания. Във военно отношение конните бойци са били поне с три нива повисокоорганизирани от римските пеши
легиони и византийските стрелци с лъкове.
Както е добре известно на днешния образован
човек, военните технологии дърпат след
себе си и гражданските. Превъзходството
при първите като минимум означава, че не
изостават и вторите. Придошлите от изток не
са нападали градовете и обработваемите земи
на завареното население, а само са отвръщали
на ударите. На Запад обаче хората все още
вярват на старите измислици, хуните отдавна са
станали нарицателно за дива агресивност.
В Хунския съюз ние, българите, сме били
застъпени много сериозно, българианските орди
са най-масовата съставка на това обединение.
Това се знае сред елита на западните страни,
оттам и съответното отношение към нас.
В рамките на каганата с център Будапеща са
създадени две военно-държавни обединения –
Срем и Банат. Столицата на Сремска България,
управлявана от Ернах, най-малкия син на Атила,

се е наричала в латинските документи Алба
Булгарика, днес Белград. Самият велик кан
Атила е от рода Дуло, ръководил векове наред
България. В земите около Средния Дунав и на
днешните географски карти могат да се открият
стотици чисто български названия. Буда (бъда) и
Пещ са очевидни. Малко по-трудно е с Балатон
– бълато – блато. Името хуни е останало като
название за маджарите и държавата им, които
обаче не го ползват помежду си.
Според унгарския професор Петер Юхас
поне 80% от днешните унгарци са с български
произход. Но са католици и заедно с другите
католически бивши социалистически страни
Полша и Чехия ЕС ги прие в състава си почти
незабавно. От това трите получиха огромни
преимущества пред нас: икономиките им не бяха
разгромени, елитите на населенията им не бяха
пропъдени да си дирят късмета по чужбина,
запазиха под национален контрол голяма част
от стратегическите отрасли в индустриите
си, получиха многократно повече пари от
присъединителните фондове на общността.
С монголите, които католическият папа
проклина наред с хуните, също сме имали тесни
взаимоотношения, макар и противоречиви. В
древността сме съжителствали редом, били сме
в състава на първия Хунски съюз, воювали сме
много пъти заедно срещу китайците. Следи от
нашето присъствие в Монголия има запазени
до днес. През 1237 г. обаче ордите на монголи
и манчжури разгромяват Велика Волжка
България. Устремяват се на запад, съсипват
и покоряват и Русия, после нанасят поредица
тежки поражения на католическа Полша, за
кратко нахлуват и навътре в Европа.
Сред ордите им е имало и доста бойци
от волжките българи. Това са запомнили
западняците. Не си спомнят обаче, че именно
Иван Асен Втори през 1241 г. нанася първото
тежко поражение на монголите.
Сърдят се и за друга случка от онези
времена. Споменатият папа Инокентий
Четвърти през 1245 г. настоява пред 11годишния Коломан Асен да вкара българите
в лоното на католицизма. Майка на нашия
цар е била католичката Ана-Мария, унгарска
принцеса. Обаче в Търново отказали. Така към
родовото ни име българи трайно прикачват
и монголското. Дори роднините ни в Скопие
и сега често ни обиждат с възгласи „бугари
татари“, за да се разграничат от нас.
Втората „скръб“ на католицизма е православието, към което ние не само принадлежим,
ами сме и

първите покръстени
во Христе
от св. Апостол Павел през 53 г. н.е.
Най-трайното и най-яростното противоНа стр. 14
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БулФото

Първанов се суети между „приятеля Джордж“ и „приятеля Владимир“

В началото на лятото
България влезе в световния новинарски обмен.
Пре зидентът на САЩ
Джордж Буш дойде в
България. Срещна се с
президента Георги Първанов,
когото дружелюбно нарече
„Джордж“, и обяви премиера
Сергей Станишев за „мистър
Клийн“. Благодари ни за
участието ни във войната в
Ирак и Афганистан и изрази
подкрепа за медицинските
ни сестри в Либия, без обаче
да се ангажира с български
инициативи за създаване
на регионален център
за борбата със СПИН в
Триполи.
Произведе успешно и
една балканска новина

– обяви позицият а си
за независимо Косово и
благодари на българския
„Джордж“ за съвета, който
му е дал. Да убеди Сърбия в
правотата на американските
аргументи, като обещае
на съседите ни влизане
в НАТО и ЕС. Кохортата
американски журналисти,
които съпътстваха Буш,
демонстрираха още поголяма незаинтересованост.
Те просто сваляха слушалките, когато Първанов
говореше за България, и така
показаха, че са прелетели
цялото това разстояние
единствено за да питат
своя държавен глава какво
мисли той за тамошните
корупционни скандали.

Какво точно очаквахме
от императора на света и
какво получихме?
На първо място, защита
като компенсация за участието ни в бойните действия
в Ирак. Много странно, но
се оказа, че Министерството
на външните работи заедно
с Президентството зад
гърба на Министерството
на отбраната са взели
политическото решение
да помолим САЩ да ни
включи в противоракетния
си щит. При положение че
е известна позицията на
американците – извън щита
от прихващащи ракети,
който САЩ разполагат в
Европа, да останат четирите
балкански държави от пакта

– Румъния, България,
Гърция и Турция. Мотивът:
не сме били заплашени от
далекобойните ракети на
Иран.
Какво тогава уплаши
първите хора в държавата?
Изявленията на руския президент Владимир Путин.
На 3 юни държавният
глава на Русия заяви, че
американският противоракетен щит е възприеман
като провокация срещу
Русия и че тя ще реагира,
като насочи ракети към
цели в Европа. Една от
тези цели можем да се
окажем ние – новите верни
съюзници на американците.
„България не е защитена.
Има три системи на защита
– американската, в която не
сме включени, натовската,
която още не е създадена, и
система в рамките на ЕС,
чието създаване е далеч във
времето“, обясни трагичното
ни положение шефът на
парламентарната комисия
по отбрана Ангел Найденов.
Колегите му допълниха, че
България с мъка подготвя
по 50–60 войници за мисии
в чужбина. Изглежда, това
е накарало и президента ни,
и външния ни министър
да загърбят позицията на
военното министерство, че
трябва да бъдем включени
в системата на защита на
НАТО, и да го ударят на
молба пред Буш.
Съответно тези мераци
бяха орязани. Вероятно
затова и Първанов подчерта,
че счита за свой приятел и
Владимир (Путин). Сервилност, която не е ясно дали и
колко ще ни помогне.
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поставяне на западния свят срещу
българите е на тази основа. Противопоставяли са се, правят го и сега и на
всички други православни народи.
През април 1204 г. папа Инокентий
Трети благославя войските на IV
кръстоносен поход да нападнат
Византия. Константинопол пада,
западните рицари го подлагат на
невиждан грабеж. Година по-късно
при Одрин цар Калоян им нанася
ужасно поражение, изпреварвайки
кампанията им и срещу България. В
западните летописи се отбелязва, че
„на 14 април 1205 г. загинал цветът на
западното рицарство“. Помнят това
и днес, връщат ни, както могат.
Особено неприятна за католическия
свят е третата му „болка“, изцяло
произлизаща от българи. Свързана
е с богомилите. Това движение тръгва
по нашите земи като масов протест
срещу т.нар. покръстване от княз Борис
Първи. Покръстване по същество не
може да има в IХ в., защото населението
по нашите земи е християнизирано
още в първите столетия след Христа.
Случило се е друго – Борис-Михаил
сменя истинската християнска вяра
с държавна религия по византийски
модел. Този акт разтърсва до основи
народа, голяма част от просветения
елит, преди всичко аристокрацията
и свещенослужителите. Те организират активна съпротива срещу византийските попове и особено срещу
докараното от Константинопол висше
духовенство.
Срещу богомилите започват жестоки
гонения, особено силни при Симеон
Първи. Значителни маси население,
предвождани от аристократи и
свещеници, се изнасят на запад,
мнозина стигат до Италия и Франция.
Наричани там патарани, албигойци и
катари, разпространяват истинското
християнство, придобиват множество
последователи и мощно влияние.
Католическата църква е разтърсена
извънредно тежко, в началото на ХI в.
вече е била пред катастрофа. Реагира
с мобилизация на всички сили срещу
богомилите, успява да ги сломи, но
вече никога не си връща предишното
влияние върху умовете и сърцата на
хората. Защото от богомилството
възникват различни ереси, възниква
протестантството, идва времето и на
революциите, отхвърлили решително
клерикалните окови.

Влияние католицизмът все още има
и подмолно постоянно го използва
в наша вреда, когато може. Защото
имаме пряко или косвено отношение
към четири от споменатите пет негови
„болки“.
Хич не ни обичат и в Москва. А
този град заедно с част от Кремъл в
него волжките българи са построили
през 1088 г. от

емир Моска от
Велики Булгар!
Първият московски патриарх Киприян е роден в Търново. Следващите
десет патриарси също са етнически
българи.
Пак от векове насам сме трън в
очите на поколения властители в
руските столици. При това без някога
да сме им причинявали щети, беди
или скърби. Докато ползи сме им
допринасяли много пъти. Някои от
тях – огромни. Русия възниква върху
част от Кубратова България. Името
Рус иде от Урус (велик) Булгар,
както се е наричало преди великото
канство. Киев, наричан „майка на
руските градове“, е български град,
построен от брата на великия кан.
Покойният академик Лихачов казва:
„През IХ–Х век българите пренасят
в Киевска Рус християнската вяра,
писмеността и езика“. През март 2003 г.
архиепископът на Калуга добави и
културата. Ето откъде тръгва руската
държавност и цивилизация!
Другата съставляваща на Русия е
Волжка България. През 1551 г. след
завземането на Казан и падането на
Златната орда Иван Грозни добавя към
титлата си „цар болгарский“. Скоро
след това забравя огромната помощ на
волжките българи за тази му велика
победа и заличаването на българската
основа на Русия продължава с още
по-голяма сила.
А започва още в средата на Х
век, когато князете и елитът в Киев,
подлъгани или подкупени от византийски емисари, започват да подменят
истините за великия български принос
с лъжи за ролята на Константинопол
за приемането на православието и
свързаните с него цивилизационни
последствия за Киевска Рус. Тези
лъжи после се превръщат в писана
историческа „наука“, която се налага
от властта и църквата в Русия чак
до днес.
“Мечтайна и смешна идея е пансла-

визмът“, пише Георги Раковски през
1861 г. в книгата си „Руская убийственая политика за българите“. Колкото
пъти руските царе са ни предавали
или направо удряли в гръб, толкова
пъти скоро след това са си плащали
прескъпо. Светослав ни удря найподло след заговор с византийския
император, идва ни уж на гости, а
ограбва и опожарява Плиска. Малко покъсно на връщане от похода си е убит
от роднините ни печенезите. Предават
ни при монголското нашествие през
ХIII век и веднага след падането на
Волжка България и Русия за два века
е под жестоко тяхно владичество.
Предадоха ни през 1989 г., а през
1991 г. СССР изчезна от картата на
света и руската държава още кърви
отвсякъде, загърбена от всичките си
предишни съюзници и приятели.
Първият руски геополитик Пьотр
Савицкий пише, че Русия е наследница
на Великите канове, съчетала в себе
си две реалности – на азиатската степ
и европейската гора. Нито в степта,
нито в горите е имало славяни, огромната част от населението на тази
страна няма славянски произход. Но
в Москва още не са се отърсили от
славянската заблуда, пробутана им
от германката Екатерина Втора, още
наричат Цербстката принцеса София –
Фредерика „велика“. Както по времето
на просветената монархия през ХVIII–
ХIХ век, така и през социалистическия
период геополитическите фиксации
на руската политика на Балканите
са първо Атина и Белград, далеч поназад София.
Цели томове с исторически факти
могат да се изпълнят с примери за
ухажване и задоволяване от страна
на руската политика на

капризите на
Гърция и Сърбия
за наша сметка. За пореден път в предългата ни история сме сами срещу
безброй недоброжелатели, с доста
душмани и без никакви съюзници.
Нещата ще се променят, запазим
ли в някаква степен държавността
и културата си, ще дочакаме благоприятни промени. Важно е днешните
българи да гледаме фактите и обективните обстоятелства в очите, да пазим
като в хорото лакетната връзка и да
ценим българщината, да вярваме в
общото си добро бъдеще в бурно
променящия се свят.

Изчезващата нация
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Мерките за повишаване на раждаемостта срамежливо заобикалят
работещите българи
Иглика Горанова

„Вашето бъдеще е на страна Дисниленд за
пенсионирани европейци. Те ще идват тук, ще
ползват здравен туризъм, ще се забавляват,
ще купуват тук имоти и така ще внасят пари в
икономиката ви. Добре е да станете атрактивни
и за хомосексуалистите, те обичат да пръскат
много пари. Вие застарявате, както застарява
Европа и за да решите проблема си с работна
ръка, ще внасяте азиатци. Те ще ви харесат,
защото имате високи скули. Това е решението
за вас.“ Тази прогноза нарисува в интервю за
в. „Политика“ Анджедж Бакас, съветник на
холандското правителство по демографските
въпроси.
Бакас е индиец (и хомосексуалист) и през
2004 г. обучаваше българския политически
елит на демографски тенденции. Тогава
интервюто предизвика гузни усмивки сред
управляващите и те категорично заявиха, че
това са измишльотини. Защо ли? През 2004
г. у нас за демографски срив се говореше
предимно на безсмислени кръгли маси.
Тогава правителството на НДСВ и ДПС
поръча на Националния съвет по етнически
и демографски въпроси, който и тогава беше
под егидата на ДПС, да отговори на въпроса,
има ли демографска криза у нас.
Екипът, който се ръководеше от Михаил
Иванов, виден приятел на ДПС и правозащитник от Български хелзинкски комитет –
организацията, която се финансира от Джордж
Сорос, за да защитава правата на циганите у
нас, каза, че у нас всичко е OK. Криза няма,
имало проблеми.
През 2005 г. екипът на Иванов подготви
документ, който се наричаше „Демографско
развитие на България“, и в него терминът
„криза“ просто липсваше. Авторите на
доклада не откриваха такива опасности,
макар училищата да затваряха масово цели

Населението на България 2000–2005 г.
Година
2000
2001
2002
2003
2004

Мъже
4 100 000
4 000 000
3 820 000
3 800 000
3 705 000

Жени
4 200 000
4 050 000
4 010 000
4 000 000
3 900 000

2005

3 701 000

3 870 000

паралелки заради липса на деца. Затова пък
бяха предвидили сериозни мерки за обучение
на малцинствата – най-вероятно водени от
идеята, че тези хора един ден ще станат
мнозинство и ще управляват България.
Естествено трудът на този колектив беше
добре възнаграден, макар със смяната на
правителството да отиде там, където му е
мястото – в коша.

Демографска катастрофа
През 2006 г. сериозните социолози заговориха не просто за криза, а за катастрофа. Найточното определение е: „българите – изчезваща
нация“. Прогнозите на Агенцията за социални
проучвания и анализи буквално стреснаха
обществото и т. нар. политически елит.
До 2050 г. ще станем 5 милиона. 20%
от населението ще бъде неграмотно, а
етническите българи всъщност ще са само
60%. През 2003 г. естественият прираст при
ромите е 19,4 на 1000. При турците, родени у
нас, е 2,7 промила. Единствено отрицателен е
прирастът при българите – минус 8,1 промила.
Работоспособните българи между 30 и 40
години ще продължат да предпочитат да
работят в Европа, където също има недостиг
на работна ръка и където европейците имат
същия проблем със застаряването, както и
ние. Впрочем открито се заговори и за внос
на работна ръка от Виетнам и Китай като
вариант да се попълнят незаетите работни
места в туризма и строителството.
В изследването на агенцията излязоха и
други данни – броят на хомосексуалистите
у нас се удвоил, а всеки четвърти българин е
стерилен, което значи, че 200 хиляди семейства
не могат да имат деца. Излезе на бял свят и
фактът, че само 40% от двойките предпочитат
да сключват брак. Както и отчайващото
обстоятелство, че българите масово измират,
преди да стигнат 65 години. Тоест преди да
се пенсионират по новите закони.
За 17 години демокрация сме се превърнали
в една България, която отчаяно се нуждае от
нови идеи и солидна държавна подкрепа как да
бъде опазена. Оказа се, че предупрежденията
на Анджедж Бакас не са били идиотщина,
а план, за който политиците ни са знаели,
били са посветени в него, но престъпно са
си мълчали. Сега прилагат друга тактика –
да приемат до дупка половинчати стратегии
за демографско спасяване на нацията.
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Стратегия без хоризонт
През 2006 г. кабинетът прие нова стратегия
за демографско развитие до 2020 г. и някои
мерки, които да стабилизират семейството
като „основна клетка на обществото“. Само че
резултатите бяха половинчати – не се върнаха
детските надбавки за всички българчета,
отнети от правителството на НДСВ, което
въведе имуществен ценз. Т.е. семейство с доход
200 лв. на човек да не взима надбавка.
Въведе се частично подоходно семейно облагане и по-голям отпуск за гледане на дете.
Обеща се тройно вдигане на помощта, която
се дава при раждане на второ дете, и се каза,
че ще се създаде фонд „Интелект“. За всяко
новородено дете след 1 януари 2008 г. държавата ще внася по 20 лв. месечно и когато то
стане в 8 клас, тези пари ще му се изплащат като
стипендия до 12-и. Увеличават се помощите
за социално слаби първокласници. Строят
се масово къщички за циганите. Прекрасно!
Но къде е в тази схема средното българско
семейство, на което се крепи, образно казано,
Брутният вътрешен продукт? Никъде.
В стремежа си да се справят със социално
слабите и неграмотните малцинства управляващите забравиха да стимулират работещите хора
и спокойно могат да си напишат на костюма
отзад: Ако четете този надпис, значи
средният българин е изпаднал някъде.
Идеите? Те не са чак толкова сложни. Държавата да отпусне средства за лекуване на
стерилитета, защото сметките на социолозите
сочат, че ако бъде предприета такава стъпка,
на бял свят може да се появят поне 140 хиляди
българчета. Да бъде стимулиран тридетният
модел, като за работещите българи се въведе пълно семейно подоходно облагане и
облекчени жилищни кредити. На родителите
на българчета, които искат да учат и ходят
на училище, да бъдат раздавани не кифли и
баници, а ваучери за изучаване на чужди езици,
спорт и други такива полезни занимания. Да се
върнат детските надбавки за всички българчета
като жест на държавата към децата, които се
раждат в нея. Да не забравяме примерите с
други европейски страни и дори с Русия,
където на всяко новородено държавата открива
влог от 10 хиляди долара.

Послушайте майките
И да се помисли за законодателство, което
да защитава майките и децата. На първо място,
като ги послушат. Ето как коментира новите
идеи Христина Пендичева, председател на
сдружение „Настоящи и бъдещи майки“:
„Изразяваме недоволството си от факта, че
отново не е включено пълното семейно подоходно облагане като мярка за справяне с
демографската криза. Смятаме, че това е
основен инструмент за стимулиране на отговор-

Официални признания
За последните 15 години в България се формира постоянен отрицателен
прираст на населението, който е един от най-високите в европейските страни.
След 1989 г. се наблюдава трайна тенденция към намаляване на броя на
българите. Към края на 2006 г. по данни на НСИ постоянното население у нас е
7 679 290 души. За една година в резултат на по-голямата смъртност, отколкото
раждания населението е намаляло с 39 460 души, или с 0,5%.
Трайна и дългосрочна е тенденцията за намаляване на раждаемостта. През
2006 г. са родени 74 495 деца, а са направени 41 795 аборта. Наблюдава се
увеличение на ражданията при жени между 30 и 34 години. На 100 деца 70
са от социално уязвими групи, което ги поставя в риск още от самото начало
на живота им.
Извънбрачните раждания са 50,8% за 2006 г. За 20,3% от тези раждания
бащата е „неизвестен“. Причината е в кризата на ценностната система,
социокултурните стереотипи и морал. Забелязва се тенденция на разпадане
на бракове с продължителност 10 години.
Средната възраст на населението общо за страната през 2005 г. е 41,2
г., като през 2004 е била 40,4. Средната продължителност на живота е 72 г.
Населението в пенсионна възраст е 1 762 000.
На този фон е особено тревожна преждевременната смъртност. Относителният
дял на хората, които са починали преди 65-ата си година, е 24,6% за 2005г.,
т.е. всеки четвърти смъртен случай на българин в страната е на лице, което
не е стигнало пенсионна възраст. Мъжете умират три пъти по-често от жените
в тази група.
Не по-малко тревожна е и статистиката на външната и вътрешната миграция
на населението. Външната миграция е 217 хиляди, като основна част от тези
емигранти са на възраст 20–35 години. Това означава загуба на човешки и
трудов капитал. От тях 75% са с висше или следно образование. Тенденцията
за външна миграция е към нарастване. Вътрешно проучване сочи, че 34
хиляди млади на възраст между 30 и 40 години искат да работят в Испания
и Германия.
Всичко това показва, че е нарушен балансът между работещо население и
пенсионери. Икономическите и бюджетните последици от застаряването се
изразяват в сериозна заплаха за устойчивата система на социалното подпомагане
– свиване на приходната и разширяване на разходната част на бюджета.
Из План за изпълнение на Националната стратегия
за демографско развитие на България (2006–2020 г.)

ните родители, които работят, осигуряват се
и внасят данъци. Държавата би следвало да
връща на тези родители част от данъците,
които са платили, за да разполагат с повече
средства за качествено отглеждане на децата
си. В момента социалната политика стимулира
неработещите да имат деца, като им осигурява
всякакви видове помощи, а на работещите
се връщат по около 7–8 лева на месец на
дете. Освен това за тези, които получават
социални помощи, няма ограничение за броя
деца, за които се получават помощите. За
разлика от тях при елементите на семейното
облагане след третото дете няма никакви
данъчни облекчения. Смятаме, че справянето
с демографската криза не означава самоцелно
насърчаване на раждаемостта на всяка
цена, а трябва да означава насърчаване на
отговорните родители да създават деца, които
ще допринасят за благосъстоянието.“
Добре е управляващите да послушат майките, ако искат след 45 години да управляват
българи.
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България в мрежата на
енергийните интереси
Политическите лобита надвиха експертните
Маринела
Арабаджиева

В България има експертни енергийни
лобита. Има и политически. Съществената
разлика между тях през последните години
е тази, че експертните лобита в повечето
случаи по-добре защитават националния
интерес. За съжаление в средата на 2007 г.
за пореден път енергетиката изглежда като
обсебена от политически лобита. Под въпрос
е осъществяването на мащабни енергийни
проекти, застрашени са доставките не само за
България, но и за целия Балкански регион.

Опасност от режим на тока
Българската електроенергийна система
е сред една от най-добре поддържаните и
сигурните в сравнение със страните от региона, та дори и в Европа. Този факт се
потвърждава от статистиката по броя на
прекъсванията на електрозахранването. По
отношение на цените (също по данни на
Евростат) българските потребители все още са
облагодетелствани. Това положение обаче няма
да се запази. Спирането на 1 и 2 блок на АЕЦ
„Козлодуй“ не се отразиха чувствително на
електроенергийната система, но извеждането
на 3 и 4 блок доведе до съществена промяна
в структурата на българската енергетика.
До края на 2006 г. ТЕЦ-овете в страната
са участвали с около 30% в общия енергиен

баланс. Сега въпреки крупните ремонти делът
им вече е 58%. Това се отразява като цяло върху
цената на електроенергията, изхвърлянето на
вредни емисии и възможностите за функционалност на системата като цяло. Освен това
голяма част от тези мощности са на възраст
над 30 г. Извеждането от експлоатация на
повечето от тях трябва да започне още тази
година.
А потреблението на ток нараства с около
3% годишно. (Прогнозите бяха до 2%.) Всички
тези фактори поставят под въпрос сигурността
на доставките. Периодът 2007–2010 г. ще
бъде критичен за българската енергетика, а
възможностите за внос (поради технологични
причини) са само от Сърбия и Румъния.
Въпросът, на който все още никой не желае
да даде точен и ясен отговор, е какво се е
случило с българската електроенергийна
система, че от най-сигурната в Европа и
региона започва да навлиза в криза.
Експерти от НЕК още от 2000 г. настояват за
бързи мерки. През 2001 г. стартираха проекти
за нови мощности в ТЕЦ „Марица-изток“ 1,
хидровъзел „Цанков камък“, рехабилитация
на ТЕЦ „Марица-изток“ 2 и 3, търсене на
възобновяеми източници и постигане на
енергийна ефективност. Докъм началото на
2005 г. изоставането от сроковете бе поносимо
– от 4 до 8 месеца, днес е застрашително –
над 1–1,5 г.
Причината е в подмяната на управлението
на българската енергетика от експертно в
чисто политическо. Като последен факт за
вредното политическо влияние може да се
посочи изоставането на България в проекта
за стартиране на общ енергиен регионален
пазар. За съжаление политическата намеса се
наблюдава и при реализацията на проектите
за пренос на петрол и природен газ.

Епосът „Тръбопроводи“
И двата проекта за пренос на петрол –
Бургас-Александруполис и Бургас-Вльора,
дават възможност страната ни да стане
енергиен фактор. Обаче...
Не мина много време след подписване на
споразумението между България, Русия и
Гърция и проектът Бургас-Александруполис
отново е под въпрос. Руската компания
„Транснефтгаз“ заяви, че нашата държава не е
готова с процедурите по участие на българските
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фирми. От вътрешни източници пък изтече
информация, че български управляващи се
опитват да продадат от и без това сведеното
ни до минимум участие от 24,5% на руски
компании, тъй като не били постигнали успех
за продажбата на американски компании.
Що се отнася до проекта Бургас-Вльора, от
компанията изпълнител АМБО информират,
че преговорите с фирмите доставчици на
нефт (които не са руски) напредват бавно
и мъчително. Изводът е, че с руснаците е
трудно, без тях също. И всякакви приказки за
зависимост и независимост, още повече когато
ние не сме готови, са пушилка за прикритие
действията на политическите лобита.
Подобна е ситуацията с газопроводите
„Набуко“ и „Син поток 2“.
Проектът за пренос на природен газ от Иран
през Турция и България в посока Западна
Европа, известен като „Набуко“, стартира със
сериозна подкрепа от Европейската комисия.
Заседанията на компаниите участнички
(българското дружество „Булгаргаз“,
турската компания „Боташ“, унгарската
МОЛ, австрийската OMV и румънска)
стават при закрити врата. Информацията за
хода на проекта се пази строго, но наскоро
руските медии отбелязаха, че има сериозно
раздвижване. Предстоящото разработване
на финансовия пакет (през 2007 г.) вече се
Оперативни данни на НЕК за първите 4 месеца на 2007 г.

Структура
АЕЦ
ТЕЦ
ВЕЦ
ПАВЕЦ
Нетен износ

41,1%
53,5,%
5,4%

Изменение спрямо 4-те
месеца на 2006 г.
- 1894 ГВтч
- 24,4%
+ 454 ГВтч
5,6%
- 1288 ГВтч
- 62,7%
+ 110 ГВтч
89,8%
- 2300 Гвтч
- 72, 9%

обсъжда от големите международни финансови
институции. Същинското строителството е
планирано от следващата 2008 г., завършването
– през 2011 г.
И в тези преговори силно са намесени
политически фактори. Преди две години
български представители са опитвали дали
в определен момент не може да се продаде част
от участието на нашата държава. Неофициално
е имало такива сондажи между представители
на сегашното правителство и руската компания
„Газпром“.
Само преди три месеца на официален
енергиен форум в София зам.-министърът
на енергетиката Валентин Иванов обяви
проекта за пренос на природен газ „Син
поток 2“. Официално трасето не е утвърдено,
но се предвижда преносът на синьо гориво
да става от Каспийския регион през Турция
и България в посока Западна Европа. Този
вариант по-късно е бил обсъждан и на среща
между министъра в оставка Румен Овчаров
и ръководството на „Газпром“. Експертите
изразиха учудване и определиха този проект
като „по-скоро политически, отколкото
икономически“.
По всичко личи, че за последните няколко
години определени политически кръгове правят
всичко възможно за засилване зависимостта
на българската енергийна система от руски
доставчици. Красноречив пример е и проектът
за АЕЦ „Белене“. Разликата е в това, че руската
компания изпълнител привлече като партньори
френската „Арева“ и немската „Сименс“. Но
документът за изграждането на централата се
съпътства и с договор за доставка на ядрено
гориво от Русия.

Няма мърдане
Е, да не се притесняваме толкова –
Европа има същите опасения. Почти във
всички доклади на НАТО е залегнало
предупреждение към Европейския съюз, че е
силно зависим от руските енергийни доставки.
Европейските институции опитват преговори и
с представители на Азербайджан и Туркмения,
но политическите условия в тези страни все
още не позволяват сближаване. Воденето на
по-ангажиращи преговори би означавало
Европа да направи компромис с морала си,
а това не би могла да си позволи.
Очаква се още в края на тази година да се
разрази сериозна и решителна „енергийна
битка“ между Русия и Европа. Как ще се
отрази тя на българската енергетика и на
възможностите ù да осъществи проектите, на
които е заложила? България няма голям избор
по отношение на ресурсите, но има механизми,
които енергийните експерти биха могли да
подскажат на политиците. Ако пожелаят да ги
чуят – в името на националните интереси.
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Националната идея е
свещена и благородна

Имаме комплекс не защото сме малък народ, а защото искаме да сме
голяма държава
Андрей Пантев (роден на 26 март 1939 г.) е известен у нас и в
чужбина историк, доктор на историческите науки, професор (1985
г.) в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ – катедра по нова и съвременна история. Президент е на
Българската асоциация за американистика от 1990 г. Публикувал
е монографии по европейска, американска и българска история –
„Историческата еволюция на политическата демокрация“ (1997
г.), „Българският април 1876 в Англия и САЩ“ (1996 г.), „Рицар или
чудовище, из историческите пътища на модерния национализъм“
(1993 г.), „Век на буржоазни революции“ (1982 г.), „Българският
въпрос във Великобритания 1876–1878“ (1981 г.), „Англия срещу
Русия и Балканите 1879–1894“ (1972 г.) и др.
Представител е на Варненски избирателен район в 39-ото и в
действащото 40-о народно събрание, заместник-председател на
парламентарната група на Коалиция за България, член на комисиите
по образованието и науката и по парламентарна етика.

С проф. Андрей Пантев разговаря Илиана Манева
– Професор Пантев, отбелязваме 130годишнината от обявяването на Рускотурската война, чийто край поставя
началото на Третата българска държава.
Героизмът на българските опълченци, освен
че ни дава основание за самочувствие, не
е ли и предпоставка за осъзнаването на
българите като нация?
– Отнасям се доста скептично към термините в хуманитарните науки. Защото
вградят ли се дадено явление, процес, дори
събитие в дефиниция, винаги се усеща остра
недостатъчност, потребност от допълнения
или пък се убива природната му същност.
Защото в действителност то не подлежи на
дефиниция. Не знам, сигурно и за любов има
определение, но в него едва ли се побира и
малка част от това човешко състояние. Но
да, що се отнася до българските опълченци
– без капка преувеличение можем да кажем,
че записват една от най-храбрите страници
на Освободителната война, че фактически
сред решаващите битки за края на войната
и за българското освобождение е Шипка.
Подвигът на бойците наистина буди вълнение и
преклонение. Но, от друга страна, не намирам
нищо толкова изключително, като се обяви
война за освобождението на един народ, той
да се включи в нея.

– Все пак освободителна или завоевателна
е войната през 1877–1878 г.?
– Абсолютна глупост е говоренето на съвременните демитологизатори. В историята и
политиката една акция се оценява по резултатите. В случая резултатът е появата на България
на картата на Балканския полуостров и Европа
(разбира се, не в тези размери, които ние бихме
искали, но нито една балканска държава не се
освобождава изцяло и отведнъж), а след девет
месеца, когато руснаците си тръгват, оставят
тук създадена една институционна структура.
И колкото и да се правим на интересни, тя
лежи в основите на нашата държава. Днес,
като се честват годишнини на институции, не
може да се подмине този факт – изначалните
им основи са или с името на княз Дондуков,
или на някой друг руски администратор. Дори
и термините в армията до голяма степен през
всички времена имат руски произход по
простата причина, че българското опълчение
се превръща в българска армия.
Нека не бъркаме патриотарство и патриотизъм. Две различни неща са. Байганьовското
тупане по гърдите в банята „Болгар, болгар!“ е
комично, фанфаронско, излагащо. Другото е

усещане за принадлежност
към майка, към тревичка, цвете в родния дом,
спомен за детството, първия сняг, първата
любов, чувство за общност, когато виждаш,
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Афиш за българо-съветския филм „Героите на
Шипка“ (1954 г.). Режисьор
Сергей Василиев. От българска страна участват
актьорите Стефан Пейчев,
Петко Карлуковски, Апостол Карамитев, както
и композиторът Филип
Кутев.

че и другите говорят твоя език, и другите
изглеждат като тебе. Затова по време на балканските войни нашите невинаги грамотни
войничета от Видин или от Русе са хуквали
да се сражават, без да знаят какво е висша
политика, още по-малко – дипломация, но са
умирали без страх, както казва поетът, защото са чувствали, че освобождават не само
едноверци, но и сънародници. Така че тук
цялата мяра е балансът. Как може войната да
е империалистическа, но пък опълчението
се бие всеотдайно, има и руски командир
– генерал Столетов. Значи, ако войната е
империалистическа, то трябва да осъдим
нашите опълченци. Което е идиотизъм само
по себе си.
Много ясно, че има и други мотиви, но в
цялата история на ХIX век няма друга подобна
война – появява се една държава.
– В своя публикация правите паралел
със събития в САЩ.
– Да. Съединените щати помагат (1898–1899
г.) на Куба да отхвърли испанското господство,
без да се чуе изстрел и без жертви. Но и

досега там има Гуантанамо, има военна база.
В кубинската конституция преди Кастро беше
записано, че в случай на безредици САЩ могат
да се намесват с войски вътре в страната – и
това се е случвало два пъти. Съществуващото
в края на ХІХ век националноосвободително
движение в Куба е разпуснато и въз основа
на него не беше създадена кубинска армия.
Напротив. Куба заплаща за освобождението си
с десетки години зависимост. България през
1886 г. скъсва дипломатически отношения с
Русия. И както е известно, тук няма нито руски
инвестиции, нито руски банки, нито руски
железници, нито руски трамваи, нито руски
сгради. Има една черквица, всички знаем къде
се намира, първоначално с предназначение да
обслужва персонала на руското посолство.
Без да изпадаме в онзи захлас, който преди
1989 г. се проповядваше за вечната, святата,
нерушимата българо-съветска дружба, не
можем да скрием неумолимия факт, че
държавата България излиза от онези събития и
че за да има Съединение през 1885 г., трябваше
да има Освобождение през 1878 г.
Най-отблъскващото обаче в тази лигава
метаморфоза – русофилите да станат
американофили – е, че онези, които хвалеха
безусловно и пяха дитирамби и химни за
прославения руски народ, сега почват да
говорят, че войната била непопулярна, по
неволя, че трябвало наведнъж да ни се даде
Санстефанска България... Значи е хубаво
руснаците да изпозагинат по хребетите на
Стара планина и равнините на Тракия, ама
и ей тъй да ни дадат и Солун, и Ксанти, и
Одрин...
– Всъщност са ни ги дали.
– Те са ни ги дали, България винаги може да
бъде съблазнявана с картата на Санстефанския
мирен договор. Като казват, че този договор
бил изкуствен, само театър, аз питам защо, като
е изкуствен, предизвиква такава паника сред
западния свят и ако е бил някаква жестикулация
на дипломатически финес, защо в крайна
сметка се налага неговото толкова свирепо
преразглеждане. Колкото до опълченците,
имало е и други случаи, когато са участвали
опълченци. Щеше да бъде много грозно, ако
нямаше опълченци.
Когато руската армия стъпва отвъд Дунава,
няма местно въстание. Нашата, българската
помощ се свежда най-много да кажем къде са
турците и да докараме на русите някой чувал
с жито. Населението се оказва сравнително
безучастно, освен че посрещат генерал
Гурко в Търново с цветя, хляб и икони. Но
въстаническа акция няма.
– Тегнел е споменът за жертвите от
Априлското въстание.
– Да, но са минали две години оттогава,
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минали са и 5–6 години от комитета на Левски.
Къде са следовниците му? При условие че
виждаш една победоносна армия, очакването
е населението да се присъедини към нея, но
не става така. Което за чест на България е
компенсирано от опълчението ни. И в това
отношение няма какво да крием –

Шипка е свято име за нас
Но днес сякаш много ни се ще да не казваме,
че опълченците са под руско командване, че
опълченците изпълняват руска стратегическа
задача и че опълченците са една, макар и с
особено значение, но малка част от цялата
руска армия.
– Дори и така да е, те са отишли да се
пожертват за България.
– Разбира се. Цялата работа е, че и мужици,
и солдати също са умирали за България, без
да търсят изгода. Руснаците си натоварват
багажа и си тръгват, тук няма нито един барин
(рус. – „дворянин“, аристократ“) с чифлик или
усадьба (рус. – „къща със стопански двор“) в
Добруджа или в Македония. Освен имената на
руските офицери и споменът за т. нар. нисши
чинове, които са безименни – затова особено
трогателни в своята саможертва – тук нищо
не остава. България седем години по-късно
е политически антируска страна и в двата
световни конфликта, особено в първия, ние
се оказваме на две различни страни.
Значи можехме да направим съюз с турците
през 1915 г., защото по време на Първата
световна война ние бяхме в съюз с Турция,
а с Русия – не. Тоест. съюз с руснаците е
предателство, а с турците не е. При положение
че само две години преди това сме водили
свирепа Балканска война срещу тях и 800 000
души са избити или изгонени, домовете им
опустошени. Но никой не казва, че след това
правим съюз с тях, и се търсят всевъзможни
извинения за този компромис.
– Може би е присъщо за българската
нация...
– Не. Имаше десетки години, когато
самата дума „нация“ беше подминавана,
защото напомняше за националсоциализма
и за нацизма изобщо. Националната идея
е свещена и благородна, но в нейно име се
извършват и престъпления. Случвало се е.
– Но не е оправдано, нали?
– Не е оправдано. Нито едно престъпление
не е оправдано. Но, от друга страна, нека
да не забравяме, че и фашизмът в Италия,
и нацизмът в Германия т ръгнаха от
национално чувство. И националната идея
може да роди Мусолини и Хитлер, а до
голяма степен и Сталин, защото той, без да
е руснак, провежда тази великоруска идея,

Българското опълчение
е самостоятелна доброволческа войска, създадена по инициатива на генерал
Р. М. Фадеев, подкрепен от Българското централно благотворително дружество
и славянските благотворителни комитети в Русия, осигурили средства за 12
оръдия, пушки и патрони.
В Кишинев (Молдова) на 13 ноември 1876 г. започва набирането на доброволци
и военното им обучение. До обявяването на войната (12 април 1877 г.) са
зачислени 7444 бойци и 84 офицери. На 17 април 1877 г. за командир на
Българското опълчение е определен генерал Н. Г. Столетов.
На 6 май 1877 г. жителите на град Самара подаряват бойно знаме, връчено на
III опълченска дружина. Военната подготовка на българите продължава в Плоещ.
Бойните дружини са включени в състава на Предния отряд под командването
на генерал Й. В. Гурко.
Българското опълчение участва в боевете при Велико Търново, Шипка и
Стара Загора.
Изключителен героизъм проявяват опълченците при отбраната на Шипченския
проход (август 1877 г., втората битка при Шипка) – не позволяват на неколкократно
превъзхождащата ги армия на Сюлейман паша да премине Балкана и да се
прехвърли в Северна България.
В края на декември 1877 г. опълченските дружини се сражават при Шипка
и Шейново, където е разбита армията на Вейсел паша.
След 1878 г. Българското опълчение е отделено от руската армия и става
основата за създаване на българската армия в българската държава.

имперска идея. И в крайна сметка той спаси
империята на Романови, докато германската
и австроунгарската империя рухнаха след
края на Втората световна война. Така че
не може да се говори за българската нация
като нещо, което е уникално и е обградено
със съседска вражда или с особена злоба от
другите държави.
Естествено има надпревара на Балканите,
но повече или по-малко ние решавахме. Ние
вземахме решения на чия страна да се бием,
кого да предпочетем при осъществяване на
националната ни идея – за обособяване,
за покритие между държавни и етнически
граници, за вътрешна етническа, културна
и религиозна толерантност.
Но ако приемем, че в известна степен, найвече по отношение на територията, сме се
провалили, не можем да обвиняваме само
другите за това. Тази е разликата между мене
и т. нар. националисти. Защото не можеш
да кажеш, че само другите са виновни за
всичко онова, което ти се е струпало през
целия ХХ век.
– Но ние сме малка нация и може би ни
липсва водачът?
– Защо? Това също не е уникално, не е
български явление. Народи с по-плътна
историческа традиция също имат слабост
към водачите. И балканските народи –
гърците, румънците, излъчват авторитарни
политически лидери. Това е потребност
на общото цяло, каквото е нацията, да се
възхищава от някого, след когото да върви, и
да се премахне необходимостта да мислиш,
да решаваш, да отговаряш за поведението
си. Фактически идеята за водач е идеята на
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страхливците. Те даже и да загиват, то е в
името на някой си, който знае по-добре от
тях какво трябва да се прави.
Според мене това е едно неосъзнато сляпо
чувство да се прехвърля отговорността – много
хора са умирали за своето преклонение пред
определени водачи. Не може да кажем, че
всички германци са били нацисти или че
всички италианци са фашисти, че всички
руснаци са болшевики, но психологически,
когато търсиш вожд, силна ръка, ти признаваш
своето безсилие, приемаш да бъдеш ръководен
от една личност вместо от колектив.
Какво като сме малка нация! Имаме комплекс
не защото сме малък народ, а защото искаме
да сме голяма държава. Така или иначе не
сме. Може и да има външни причини, но има
и вътрешни, които се подминават, заобикалят,
премълчават. Не може вечно някой да ни е
виновен, че имаме

ужасяващо чувство
за неудовлетвореност

Паметникът на Шипка,
построен с волни
пожертвувания на
българския народ. Автори
на проекта арх. Атанас
Донков и скулпторът
Александър Андреев.
Открит тържествено
през 1934 г.

Унгарците не заслужават ли по-голяма
територия? Това наше вайкане, че не сме
толкова големи, колкото ни се иска да бъдем и
колкото някога сме били, ни пречи да мислим,
пречи ни за оценка на събитията, пречи ни
да контактуваме с останалия свят. Кара ни
все да търсим потвърждение от чужбина. 13вековна история, институции, книжовност,
блясък и великолепие, пък... викаме отвън
да ни оправят например митниците. Или
някой казва в парламента – така е в чужбина
и това е достатъчна аргументация, не само
юридическа, но и морална, за да бъдат приети
закони, наредби и пр.
Нямали сме водач! Нима французите имат
велик лидер в момента, англичаните да не би
да имат! Или някои други! Всички съвременни
политически дейци в Европа, в Америка,
в Австралия не издържат сравнението с
предшествениците си. За да се роди водач,
трябва да има съответна среда, условия.

И тук преувеличаваме нашата особеност.
Народите имат потребност от водач, но
далеч не всички създават среда и климат за
неговото селективно, естествено издигане.
Днес има общо безличие, но все пак другите
нации не търсят главната причина за своите
нещастия вън от себе си, а ние само с това
се занимаваме. Преди 5–6 години първата
работа на всеки историк беше най-напред да
напсува сърбите – те бяха виновни за всичко.
Ето, Сърбия е на колене или близко до това
състояние. Сега почваме да търсим вина у
турците, у циганите.
Не може една страна да обяснява своето
дередже с фактора малцинство. Това показва
нейната безпомощност като национален
потенциал. Ако тези са предатели, значи
трябва да ги свалим, но не с телевизионни
проповеди, а по друг начин. Не може – това
също е много порочна черта в нашето мислене,
от крайно подмазвачество, от крайно раболепие
да стигаме до крайно отричане. България
беше най-съветизираната страна, България се
смяташе за най-русофилската страна, а сега е
най-американофилската. Лошото е, че албанците ни взеха тая палма на първенството, нали
сега те са най-американофилската страна
в Европа. Значи и тук сме задминати и не
сме първи.
Такива амплитуди може на нас да ни
харесват, но онези, които ни гледат – а ние
много държим на собствения си имидж, на
своята репутация в чужбина, – явно не са
особено впечатлени. Затова все още има
снизходителни, да не кажа, подигравателни
усмивки към нас, и то както от Запад, така
и от Изток.
– И все пак оптимист ли сте за бъдещето
на нацията ни?
– Е, какво значи да си оптимист? Естествено,
че тези блянове за в Струга града, мамо, дюкян
да имам, България на три морета няма да се
осъществят, но сега нали казват, че като сме
в Европейския съюз, вече всичко българско е
наше и очакваме да ни прегърнат, макар засега
прегръдки да не виждам от т. нар. задгранични
българи... Да е оптимист човек е смешно
състояние. Как може да бъдеш оптимист,
като знаеш, че всичко, цялата личностна
съдба минава средно между 60 и 80 години
и всичко започва отначало. Вероятно затова
трябва да има и оптимисти. Но мисля, че няма
да загинем, каквато прокоба – старомодна,
примитивна, елементарна, има сега.
Не приемам, че има някакъв особен заговор срещу България. Не. Но съм убеден, че
ние, ако не намерим вътрешни сили да противодействаме, да се доказваме, но не с крясъци
и не със закани, няма да можем да запазим
тук, на Балканите, голямото си значение, което
е било и винаги ще е важно.

“Пътувах по бизнес до
Щатите. Често ми се налага
да прекосявам океана, за да
сключвам сделки. Арабинът
до мен се наслаждаваше
на времето с първородния
си син. Явно и той рядко
се задържаше в къщи... По
волята на Тангра владея
всички езици на земята,
така че разбирах всичко на
арабски, но реших да ги
оставя на спокойствие.

Полет на Луфтханза
Франкфурт-Ню Йорк

Зачетох се в развитието на историята с нашите медици,
несправедливо затворени в Либия... Лошо! Търгуват
живота на българите, сякаш са камили или коне. Ние
винаги сме разменяли пленници срещу други пленници
или направо сме ги освобождавали. А и кой ги съди...

Реших да се намеся. Тази история ми
напомни за времената, когато имаше
опасност да станем съседи с арабите.
Заговорих на перфектен арабски

Сценарий: сп. „Българи“
Илюстрации: Александър
Въчков

... Отново нашия зъл демон!
Тангра, кого са сложили
да съди сънародниците ни!
Този път тъмната сила е
вселила Мао Лин в ролята на
либийски съдия!

Ако тези български жени бяха
оставени на волята на Аллах, те вече да са
на свобода. Но , уви, съдбата им ще решават
хора, и то не много чисти хора. Познавам
някои от съдиите.

Сине,
знаеш ли че тези жени
заразиха повече от 400
00
деца като теб с лоша
болест?
Аллах ще ги накаже за
престъплението!

По скоро нещо
Изумително добре
като адвокат на всички
говорите арабски!
българи... Знаете ли, че
Вие сте адвокатът на
преди близо 13 века с вашите
жените, нали?
предци можехме да сме съседи,
и тогава много араби бяха
пленници в
България?

Беше 716 г. след Христа. Българите успяха да
извоюват новата си държава отсам Дунава от Византия.
Заветът на Великият Кубрат беше спазен –всеки в
Европа се съобразяваше с българите.
Ето, идваха поредните пратеници.
Какво ли щяха да искат арабите?

Какво води синовете на
Мохамед в българския стан?
Аллах да освети дните ти, велики
кане на българите и славяните!
Поздрав от Великия халиф.Нося
ти дарове от земите, които слав
ната ни конница покори през
последните години.

По това време кан беше могъщият
Тервел, синът на Аспарух.
Първият невизантиец, удостоен
с титлата Кесар, сиреч, равен на
императора.
Макар и от друг корен,
вие, както и ние, сте конен
народ. Светът ни
принадлежи. Няма
империя, която да
устои на силата ни.
Не е ли време да
сложим край на
Византия?

Почини си,
пратенико.
Воините ми ще
донесат моя
отговор. Казах!
Представителите на Седемте
свещени български рода трябва да
кажат: да помогнем ли мохамеданите
да сринат Константинопол, или не?
Кавхан Кормисош, ти кажи първи!

Аз, Кормисош от
свещенния род
Угаин, казвам да
се съюзим с
арабите!

Константинопол
е обсаден от 200
00 000
араби. Така или иначе
ще падне. Аз, Ортаг от
рода Чакарар,
казах!

Така, така!
Прав е! Да
мрат ромеите!

Май на всички им
се воюва. Но дали
с ромеите? Баян от
божествения род
Дуло, ти като че ли
друго мислиш?

Кана сюбиги, знаеш, че българския багатур
от нищо не се бои. Но непознатия враг е най-опасен. Арабите ние почти не познаваме.
Силни са на коня, а и стават все
по-многобройни. Искаме ли ги за
съседи? : Ами ако утре погледнат
и към нашата земя?
Ще си имаме грижи с арабите!
Събирайте
войската, боили!
До месец конницата да
е пред Константинопол.
Ще се намесим в
тази война. Щом
ни канят...

ИСУСЕ ХРИСТЕ!
БЪЛГАРИТЕ ИДАТ!
СЕГА ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ
СЛУЧИ ЧУДО ЗА ДА
ОЦЕЛЕЕ ХИЛЯДОЛЕТНИЯ ГРАД!

БЪЛГАРИТЕ ИДВАТ,
ОБРЕЧЕНИ СМЕ...
ТОВА Е КРАЯТ!

НО... КАКВО...
КАКВО ПРАВЯТ
ТЕЗИ ЛУДИ
БЪЛГАРИ!

Най-после дойдоха.
Като по поръчка! Емирът ще
е доволен да срине Константинопол, а после и цяла
Европа... С помощта
на българите. И
техният ред ще
дойде...

Страшен глад и мор върлуваше в
обсадения Константинопол.
Силите на града да спрат арабите
се изчерпваха.
Чуйте воини
на България!
С думите ми
говори сам
Тангра!...

... Пред нас е хилядолетния град! Но не
за него сме наточили мечовете си днес.
Докато Тангра прибере слънчевата си
колесница днес, сразете колкото може
повече врагове!

Както винаги, канът влезе в
битката първи. И неговият
меч първи се нахрани с
вражеската кръв.

Кесарю на Византия
и Кане сюбиги на
българите! Името ти
ще бъде написано със
златни букви на портата на
Константинопол като наш
спасител! Аз, император
Лъв V, те приветствам!

Бъди
здрав, Лъв!
Арабите са мои
пленници и ще
постъпя с тях
както подобава
на български
кан!

От хилядите битки през вековете, откакто
получих безсмъртие от Тангра, се бях научил
да сека отдолу нагоре – обратно на останалите.
Резултатът винаги беше поразяващ.

В този ден 28 000 араби се простиха с
живота си под погледите на слисаните
гърци. Още толкова бяха задържани като
пленници в българския лагер. Пътят
на ислямската заплаха към Европа от
изток, беше отрязан завинаги. След
битката арабите проникнаха в Европа чак
през Испания и Сицилия, заобикаляйки
отдалеко непобедимите българи.

Арабино! Качи се на коня
и препускай при своя емир.
Нека прати кораби да приберат всички пленници.
Свободни сте! Българите
не убиват пленниците
си!

Аллах да те поживи,
Ювиги! Правоверните
най-после намериха
народ, по-силен
от тях.
В ония времена над
30 000 араби бяха пощадени
и пуснати от българският кан.
Кой знае, може вие да
сте потомък на някой
от тях?

Във всеки случай, ние,
конниците, не бива да забравяме,
че достойнството е по-важно от
живота. Нека съдът и мъдростта да
реши кой е виновен. На бързайте
да съдите!...

Първата република
на Балканите
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В правителството на Крушево участват всички християнски етноси
През 2003 г. Крушево, скътано сред вековни
букови гори, е чисто християнско селище. Там
живеят българи, власи и гъркомани. Турско
население никога не е имало.
В нощта на 20 юли – Илинден, около 1200
въстаници, разпределени в десет отряда и
предвождани от войводата Никола Карев,
навлизат в Крушево. В полунощ определените
групи „секираши“ отрязват телеграфните
стълбове извън града и прибират жиците,
които свързват Крушевската станция със
станциите в Битоля и Кичево.
Камбаните на всички черкви започват да
бият тържествено. Събуденият град разбира,
че въстанието е обявено.
Сражението с обсадените в казармата
войници трае до 4 часа след пладне. Благодарение на идването на Питу Гули с отряда
му се намира начин за превземането ѝ.
Въстаниците напълват стомни и бутилки
със спирт, натопяват в тях памук и кърпи и
подпалени ги хвърлят върху покрива и през
прозорците. Казармата пламва и обсадените
войници се прибират в приземието, където
е конюшнята. Те пробиват два отвора откъм
южната страна на сградата и побягват към
дола. Пресреща ги отрядът на Марко Христов
и открива по тях ефикасен огън. Турската
войска дава много жертви.
Преди още да бъде подпалена казармата,
Питу Були е вторият
с е д н а л о т л я в о н а отрядът на Питу Гули, който наброява 350
дясно.
души, е повикан, за да вземе участие в борбата.
Димитър
Фролошки

Никола Карев е роден
през 1877 г. в гр. Крушево.
Работи като занаятчия и
учител.
На 16-годишна възраст
заминава на гурбет в България. След завръщането си
в Македония през 1899 г.
формира социалистическа
група в родния си град. Влиза
в редовете на ВМРО и става
един от нейните войводи
и ръководители. На 8 април 1903 г. в Солун дава
интервю за гръцкия вестник „Акрополис“, в което
ясно определя независимостта на македонската
борба и нейните цели.
Участник е в Смилевския конгрес (1903). По
време на Илинденското въстание е назначен за
началник на Горския щаб на Крушево. На 2 август
1903 г. след освобождаването на Крушево е избран
за председател на Крушевската република. След
потушаване на въстанието емигрира в София.
Продължава с революционна дейност. Загива в
борба с турския аскер край с. Райчани, Кочанско,
на 27 април 1905 г., заедно с всичките свои 18
четници.

Яхнал хубав жребец и облечен в сърмени
дрехи, Питу Гули язди начело на отряда. След
него е знаменосецът Георги Димев с развято
знаме. Като минава през града, отрядът е
възторжено акламиран от цялото гражданство.
Знамето е от червен копринен плат. С жълта
сърма е извезан надпис „Свобода или смърт“.
Населението на Крушево се стича масово на
поклонение и всички целуват с благоговение
знамето.
Същия ден по обяд и „горското началство“
(щабът на въстанието) влиза в града. Свикани
са на събрание 60 души първенци от всички
народности. След кратко съвещание е взето
решение да се създаде временно правителство.
За негови членове са избрани шестима души
– по двама представители на трите големи
народностни групи в града. На 27 юли, неделя,
в трите градски църкви (гръцката, влашката
и българската) се отслужва тържествена
литургия.
На 29 юли градът е обзет от тревога и
вълнение. От изток, откъм Прилеп, се задава многобройна турска войска. Като мравуняк
тя се движи по шосето Прилеп – Крушево.
Десетхилядна пехота, придружена от кавалерия,
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Питу Гули (Питу Гулев) е деец на националноосвободителното движение в Македония, войвода на ВМРО. Роден
е през 1868 г. в Крушево във влашко семейство. Тръгва
да се бие за свободата на Македония още на 17-годишна
възраст като четник. След разбиването на четата (1885)
е заточен в Мала Азия. През 1902 г. се връща в Крушево и
сформира своя чета.
По време на въстанието четата му нараства до 370 души.
След настъпването на турските войски се противопоставя на
решението за отстъпление, като напуска демонстративно
войводския съвет. С четата си заема позиции на скалистото плато Мечкин камен в
Баба планина. Загива по време на сражението от изстрел в гърдите. Последните му
думи са: „Не бойте се, момчета! Продължавайте боя! Приберете ми пушката!“
Името му се споменава в химна на Република Македония и песента „Море
пиле“, появила се скоро след смъртта му.
Питу Гули е баща на Ташко Гулев (Шула Гули), загинал през 1918 г. в редовете
на 11-а македонска дивизия, на революционера Никола Гулев (Лакя Гули), един
от най-верните помощници на Тодор Александров, и на Стерю Гулев.

снабдена с полски и планински оръдия, се
разполага на лагер край близкото село.
Още при изгрев слънце командващият турските войски изпраща в лагера на въстаниците
един пленен крушовчанин с поръчение да им
предложи да се предадат, ако искат султанът да
ги опрости за извършеното спрямо държавата
престъпление. Отговорът гласи: „Въстанали
сме не за да се предаваме, а да се сражаваме
за извоюване свободата на Македония.“
След като получава този дързък отговор,
действията на армията са сурови и жестоки.
На войските е обещана тридневна свобода

да вършат безнаказано каквото пожелаят в
разбунтувалия се град.
Когато щабът на въстаниците получава
съобщение за настъпващия откъм Кичево
отряд на турската армия, с което се отнема възможността за отстъпление на запад, той свиква
на съвещание войводския съвет. Последният
решава да се отстъпи, а на правителството
препоръчва да предаде града, за да го запази
от унищожение.
Най-голям противник на предложението
за отстъпление и най-упорит защитник на
идеята всички до един да загинат на поста
си е войводата Питу Гули. Най-голямото и
най-кръвопролитното сражение на народното
въстание в Крушево е това на Мечкин камен –
скалисто плато на Баба планина. Сражението
започва в 10 часа предиобед и трае до вечерта.
В него взимат участие около 370 бойци под
общото командване на легендарния войвода
Питу Гули. Отрядът се разделя на девет групи –
една под командването на войводата, а другите
– на осем войводи от селските милиции.
Когато Питу Гули напуска демонстративно
заседанието на войводския съвет и отива с
групата си при отряда, сраженията са вече
започнали. Войводата нарежда да се заемат
изгодни позиции на скалистото плато. Пред
защитниците на Мечкин камен държи пламенна реч. Припомня на другарите си даде-

Орловец, фотографинът...
Руски писател фантаст документира въстанието
Петър
Кърджилов

Сред кореспондентите, нахлули по българските земи през бурното лято на 1903-а,
има немалко мъже с
фотоапарати, превърнали се по волята на
музата Клио, повелителката на историята, в
автори на възторжена,
съдбовна, драматична,

трагична, ала най-вече
– зрима летопис...
Един от тях е Пьотр
Орловец, който влиза
в Македония редом с
върховистките чети
на ген. Иван Цончев,
подпредседателя на
Върховния македоноодрински комитет
(ВМОК). Руснакът не
е само ням свидетел
и безпристрастен
наблюдател, а участва
в боевете срещу
турците, проявява
храброст, ръководи
дори подчета... За да
си извоюва съвсем
заслужено уважението
на комитите!
Зад псевдонима
Орловец всъщност
н а д н и ч а ру с к и я т
журналист и писател

Пьотр Петрович
Дудорев (1872–1929),
който пристига в
България след избухването на въстанието,
за да отрази хода на
бойните действия. Че
сред четите той се е
подвизавал със своя
фотоапарат, научаваме
от негов материал за
„Санктпетербургски
ведомости“, препечатан от там в софийския
вестник „Реформи“ (11.
Х. 1903) и озаглавен
„В Македония“. В него
освен информацията,
че в Банско са заедно
с поляка Ромуалд
Пржевалски и краткото, но ясно „вчера
падна сняг“, Орловец
предлага безценни свидетелства за това, че по

време на скитанията
си из Пирин е осъществил серия от фотоснимки: „В този
ден (най-вероятно
10 септември – б.
а.) не бе при мен
фотографическия
ми апарат. Поиска
ми се да проявя няколкото негативи,
които имах. В селото
(Банско – б. а.) имаше
фотография и аз
помолих да повикат
при мене фотографа.
Той дойде, но заяви, че
не може да ми изпълни
молбата, тъй като
турците две недели
по-рано затворили
фотографическия му
апарат с всичките му
принадлежности.
Фотографина им се

видял подозрителен и
затуй му задържали
апарата.
Каква дивотия!
Въображавам си,
как турците, начело с своите разумни офиц ери съ
се приближавали
осторожно към
фотографическия
апарат , като съ
очаквали, по всяка
вероятност, избухването, и как тържествено съ внели
тази „адска машина“
в своя конак.“
Орловец и четниците на ВМОК не само
тръгват заедно, не само
воюват рамо до рамо,
но и след въстанието
вкупом се завръщат
в София. Тук на 25

Слава│29
ната клетва. Всички се опрощават и заемат
местата си на избраните позиции.
Турците настъпват от три страни – откъм
Бирино, Журче и Острилци. Пред войската
вървят башибозушки команди. Когато последните приближават достатъчно, войводата Питу
Гули дава изстрел с манлихерата си. Това е
знак за започване на стрелбата. Въстаниците
се прицелват и отправят първия си залп.
Последват втори, трети... Ефикасният огън
смущава башибозуците. Те се разколебават,
изплашват се и някои го удрят на бяг. Когато
пристига редовната войска, тя заварва хаос
сред башибозушките редове. Първите успехи
окуражават въстаниците и те спокойно
продължават боя с многобройната войска...
При турците тръбата на няколко пъти свири
за атака. И те на няколко пъти се втурват на
нож – но всеки път са отблъснати.
Вечерта към 7 часа въстаниците забелязват,
че ще бъдат обградени откъм тила, че
положението им е неудържимо и безнадеждно.
Сега вече те се бият не за своето спасение,
а за да отдадат по-скъпо своя живот. Пада
убит знаменосецът Георги Димев. Веднага
го замества помощникът му Нове Смугрев,
който също пада със знамето в ръка. Куршум
пронизва гърдите и войводата Питу Гули. Той
извиква: „Не бойте се, момчета! Продължавайте
боя! Приберете ми пушката!“

октомври 1903, събота,
се събират на вечеря
ген. Цончев с целия
си щаб, председателят
н а В М О К С т оя н
Михайловски, капитан Протогеров, Пржевалски и Орловец,
австралиецът Алфред
Артър Гринуд Хейлс
(военен кореспондент
на лондонския „Дейли
Нюз“) и Борис Тагеев
– „казашки офицер и
руски писател“. С

тях е и редакторът на
„Реформи“ Ил. Гологанов, който е найвероятният автор на
съобщението за срещата, публикувано във
вестника на 1 ноември.
Доказателства, че
българите и споменатите чуждестранни
журналисти са били не
само добри познати,
но и верни приятели,
могат да бъдат от-

Боят продължава с ожесточение и с небивала
ярост. Когато турците приближават на няколко
метра разстояние, стрелбата мигновено спира.
Завързва се ръкопашен бой с приклади, камъни,
хващане за гуша, захапване по ръце и лице...
Борба на живота със смъртта... В суматохата
двама войводи с част от въстаниците успяват
да се укрият в гората.
Само след час на Мечкин камен всичко е
спокойно. Труповете на четиридесет въстаници, между тях и на войводата Питу Гули,
лежат по платото. Но артилерийската канонада
срещу град Крушево не спира. Избухват
пожари. Огънят и гранатите извършват
опустошителното си дело през цялата нощ.
На 31 юли заранта над оцелелите от пожара
къщи се издигат бели знамена. Цялото
население, без разлика на пол и народност,
трябва да се събере на групи и да се предаде.
През това време войска и башибозуци обират
и подпалват дюкяни и къщи, претърсват,
отвличат и изнасилват жени, бият и убиват
срещнати мъже. Крушево заплаща скъпо
за своята дързост. Под ударите на аскера и
башибозука и в пламъците на горящия град
загиват 117 души – между тях 15 жени, 5 моми
и 6 деца. 150 моми и жени са изнасилени.
Изгарят 159 къщи и 210 дюкяна.
Така завършва епопеята на Мечкин камен.
Това е краят на Крушевската република.

▼
Четата на ген. Цончев с
чуждестранните кореспонденти Хейлс и Тагеев. Има вероятност
фотографията да е дело
на Пьотр Орловец.

в Руско-японската
война, избухнала в
началото на 1904...
Тъкмо към този
пореден театър на
поредни бойни действия се отправя след
разгрома на Илинденското въстание
Пьотр Орловец, изпратен от „видния
руски вестник „Рус“
за Далечния изток,
където се „установява“ при щаба на ген.

Куропаткин в Мукден... Любопитна
подробност от биографията на Орловец
е фактът, че той е един
от патриарсите на научнофантастичната
литература в Русия,
дебютирайки в популярния днес жанр
още през 1909 г. с
романа „Кладите
на Великия Сибир“
(“Клады Великой
Сибири“).

крити в „Реформи“,
който цяла година
след въстанието продължава редовно да
информира своите
читатели за съдбата
на вече заминалите
за родните си места
кореспонденти. Изданието помества
обширен материал в
памет на починалия
в Харков Пржевалски,
уведомява за участието
на Орловец и Тагеев
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Светец на свободата
130 години от рождението на Васил Левски
Христо
Буковски

„Такова ми е
предначертанието –
не да видя себе си на
голям чин, а да умра,
братко.“

Рядко става дума, че Васил Левски е роден
и отраснал в просветено и книголюбиво семейство. Името на баща му Иван Кунчев стои
сред спомоществователите на издания като
„Христоития“ на Райно Попович от 1837 г.,
„Александрията“ в превод на Христо П.
Василев от 1844-а... Вкъщи често четели и
говорели за живота на християнските мъченици и техните легендарни подвизи удивлявали
децата.
Още от пролетта на 1784 г. един след друг
през сезон или през няколко лета приели
мъченическа смърт редица българи. Но те
не били нападнати и съсечени от турците като
стотиците хиляди други мирни християни в
Мизия, Тракия и Македония. Напротив: някои
от тях дори сами „атакували“ Цариград или
най-важните градове в империята. На щурм
се хвърляли винаги поединично. Но: право
в турските съдилища. Нахлували там в деня
и часа, когато вътре бил височайшият им
сбор, домогвали се до везир, паша, кадии и ги
заставяли да влязат в жестока битка за честта
на Христовата вяра, която печелели, като
оборвали аргументите на противниците си,
докато ги сринели нравствено до равнището
на палачи. Понасяли чудовищни мъчения,
но отстоявали моралната си победа, като
заставяли съдиите да
ги осъдят на публична
смърт. И я приемали,
като често дирижирали
даже екзекуцията си.
Невъзможно е човек
като Васил Иванов Кунчев да не е видял в
житията на мъченици
като Йоан Българин,
Злата Мъгленска, Лазар Дебелдялски,
Райко Шуменски, Лука
Одрински, Игнатий
Старозагорски,
Акакий Сярски,
Онуфрий Габровски,
Йоан Търновски и
Димитър Сливенски
повторението на
методиката, по която
те са били подготвяни
за изпитанията, и общото в стратегията и тактиката им, с които са
се домогнали до хри-

стиянския си подвиг. Изключено е да не е
разбрал, че

светостта и
мъченичеството
са били въпрос на човешки избор! Затова
приел монашеството – като задължителна
стъпка към подвиг, с който е можел да спаси
душите на сънародниците си, като ги укрепи с
нов пример за твърдост, когато сам се нареди
в светото войнство.
Фактът, че не взел името на наставника си
Василий (какъвто бил редът), а Игнатий, е
също показателен. Положително го избрал
не защото означавало „огнен“, а в памет
на новомъченика от неговия край Игнатий
Старозагорски (обесен в Цариград през 1814
г.), щом сетне често напомнял тайния си,
даден на Бога при замонашването си обет:
„Аз съм се обещал на Отечеството жертва
за освобождението му.“
Знае се, че не бил плах и съзерцателен
младеж. Неговият именит съученик поп Минчо
Кънчев разказва как веднъж, като отивали
със съученици за череши, видели как двама
турци опитвали да изнасилят майка и дъщеря.
Другите момчета хукнали уплашени назад,
пък Васил грабнал изтърваната от жените
кобилица и заудрял турците.
Вече стана дума, че в началото на неговия
век по Българско монаси са ставали не само
бегълците от безчестието, но и мъже на честта.
Първоначалното (още раннохристиянско) значение на званието дякон значело служител – не
просто на определена йерархична структура,
а служене на братята, на ближните, на всички
хора, на цялото човечество.
Несъмнено Васил Кунчев също е смятал,
че дяконският му сан не отричал битността
му на борец за свободата на българите, щом
дори когато си отрязал монашеската коса,
за да стане боец в току-що сформираната
през 1862 г. българска войска в Белград –
Легията, – той се записал на новата си, вече
кърваво-обетна служба, с монашеското си
име и длъжност „Дякон Игнатий“. Стига
да имал случай, той винаги се включвал и в
църковните ритуали, като веднага нахлузвал
расо, щом обстоятелствата го изисквали.
Забележително е (но, убеден съм, стои в
реда на нещата, щом става дума за Левски), че
щом станал дякон, той първо залегнал упорито
на богословието. През 1856 г. постъпил в
свещеническото училище на даскал Атанас
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Иванов в Стара Загора и се помни, че

надминал всички
по успех и старание
От времето на обучението му там са останали две тетрадки с толкова прилежни записки,
че учените дълго изследваха дали това са
неща, които той си е преписвал от книгите по
теология, или са негово собствено богословско
творчество. Доколкото си знаем човека, дори
да има цитати, са преписвани творчески, с ум,
който надали се двоумял, когато е могъл да се
намеси в текста. Тогава е станал йеродякон
и тази „свещеност“, добавена към сана му,
той е привнесъл и във всичките си сетнешни
дела. Макар че никъде не я изтъкнал – държал
да го знаят като Дякона.
Удивително е, че дори официалната
епархийска власт оценила искреността и
дълбочината на религиозното му чувство
още по времето, когато вече бил боец в Първа
българска легия. Тогава прословутият с кривия
си характер негов наставник архимандрит
Василий поискал от Пловдивската митрополия
да наложи каноническа санкция на дякон
Игнатий, загдето бил изоставил службата си и
се намесил в кръвопролития. Но наместникът
на владиката повикал „проклетия Василий“
и му наредил да не преследва Дякона!
А обективно погледнато, Васил Кунчев
бил сторил прегрешения: не само продал
коня на вуйчо си (защото не получил от него
и грош за годините служба, пък „тичал на
глас народен“ към Раковски), ами и расото си
(когато парите от коня не стигнали за пътя до
Белград). Но чувството, с което извършил тия
простъпки, било толкова чисто, възвишено,
че самата митрополия го защитила!
А че бил човек с висока мяра и възвишена
душа, явно виждали всички, щом вредом от
все сърце го заобичвали. Сигурно затова някак
странно безусловно го открояваме от другите
ни революционери. По друг начин го тачим.
Какъв е той, е посочил още народният ни
поет Иван Вазов, съвременник на събитията:
„Селяните прости светец го зовяха.“ А преди
да го каже той, геният Христо Ботев, смятан
от мнозина за безбожник, го е вписал при
светците в стенния календар за 1875 г., който
издал за всенародна употреба.
Не само с дела – той и със словото си непрекъснато подчертавал за тия, които можели
да го разберат, че съзнателно се стремял да
попълни новия български светийски набор.
„И в Евангелието нали се казва – писал той
до карловския чорбаджия Ганчо Милев: –
Човече! Трябва да работиш за народа си
до смърт и сичко да жъртваш за него, там
съм и аз! Ако ти умреш, нали и аз за тебе ся
разпнах!“
Като всеки запътен към светостта – точно

по правилата за встъпване във великата схима, за да достигне
духовната степен монах
на ангелския образ
– и той приел ново,
оброчно име, преди
да поеме самотния
си мъченически път.
Но то пак не било на
старец наставник от
църковния клир, защото
земен наставник той си
нямал.
Избрал да се назове
на

“Лъвский“ – герой
от Апокалипсиса
Това е един много
специален персонаж от
глава 5 в Откровението
на Йоана – точно където
Всевишният търси
достойния да отвори
запечатаната със седем
печата книга, в която е страшната тайна на
бъдещето. Тогава именно Лъвът, когото
посочват като единствения възможен кандидат,
се превръща в „Агнец, като заклан“ (сиреч:
жертвен!), а всички висши, присъстващи на
обреда, го славословят с думите: „Достоен
си да вземеш книгата и да снемеш печатите
ѝ, защото Ти бе заклан и със своята кръв ни
изкупи за Бога.“
“Лъвский“! Именно „Лъвский“ се е
подписвал той.
И много ясно и доста образно е обяснил
същността на своята революционност: „Когато
човек се намира в челюстите на един звяр,
то по-напред трябва да избави животът
си, а после да си купи фес за Великден.“
Всъщност той затова и отрязал дяконската
си коса, но грижовно я завил и предал на
майка си да я пази – защото не се отричал
от обета си пред Бога, а приемал вид, удобен
за етапа на службата си. Иначе най-малкото
– като дълбоко религиозен човек – не би го
сторил на втория ден на Великден: навръх
най-оброчния християнски празник!
Непосилни за никой друг, от него звучат
естествено точно ето тези думи до комитета в
Ловеч, написани в мига, когато научил, че са
предали Делото: „Де ви е постоянството?...
Занапред дързост!... Запрените запрени, а
другите трябва да мислят, че са полагали
клетва!“ Но като знаменосец в четата на
Панайот Хитов той „се изпълнил с такава
жалост към тези излъгани хора (българи и
поляци от отряда на казашкия потурнак Садък
паша –Хр. Б.), чиято глупост ги е довела тук

„Занятието ми е
да облекчавам
положението на
българите и аз
обикалях, за да им
давам упование.“

„Чисто народният
Българин, който е
разбрал и вижда
мъките и неволите
на милия ни народ...
То за него няма страх,
няма извинения
никакви, а смъртта
му е самата утеха
и душеспасение...
Инак от това той
не е Българин, не
е христиенин, не е
човек!“
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„Чисто народният
чиляк бори са, до
което вече време
да избави своят си
народ по-напред, па
тогава нека гледа и
на други! Ако той не
случи, то трябва да
умре в народната
си работа!... Туй
е праведното
разсъждение.“

(в Балкана край Жеравна – Хр. Б.) да умрат в
защита на тиранията, че плакал над тях!“
От тефтерчето му, където безусловно е
отбелязвал харчовете си до пара, днес можем
да видим колко скромно, колко малко е хапвал.
Без да го е ограничавал наставник, без да е
бил скрит в манастирска килия, ами както бил
сред изкушенията на света и зает с опасна,
физически много трудоемка работа! Но както
показват и писмата му от това време, той гледал
на Делото „за Народното Освобождение“ като
на „дело Българско“ и затова „свята работа“,
та не е чудно, че живеел като светец за нея.
„Ние се отдаваме само на Бога и надеяме се
на нашата собствена мишница“, пише той. За
него „Храм на Правата Свобода“ е България,
затова венеца на борбата си вижда, като „ще
принесем веднъж за всякога жъртвата на
народния ни жъртвеник, пред олтаря на
„Чистата Свобода“.
А идеалът му е: „Да венчаем отечеството
си с(ъс) Златната Свобода!“Затова е вярвал,
че „да се спечели този свят дар, трябва понапред да се жертва всичко, па и себе си“.
Точен както във всичките си сметки е той и в
кредото си: „Ако спечеля, печеля за цял народ,
ако загубя – губя само мене си.“ Воден от
вярното си чувство, той пишел винаги

Българин с главна
буква – като Бога!
Някога наставниците на призваните за
светци страдалци разпознавали кога човекът
бил готов за подвига си по беззлобието му,
по смирението му, по твърдостта му и по
безстрашието му. Важното (както знаем от
житията) било тези скъпоценни качества да се
виждали ясно и от неизкушените, от миряните,
от безбожниците дори, защото те били знак
за изключителност и непоколебимост.
Забележително е, че другарите на Левски
са ни оставили много свидетелства за изключителната му обдареност с такива качества –
сигурно защото са си давали сметка за какво
говорят те. „Въобще той е съвсем неспособен

да изрази вънкашен възторг и неговото
наслаждение вие можете да забележите само
по просияващото му лице и на задоволната
му усмивка“, пише за него писателят Любен
Каравелов. „Когато ние се намираме в найкритично положение, то той и тогава си е
такъв весел, както когато се намираме в найдобро положение – допълва го поетът Христо
Ботев. – Студ, дърво и камък се пука, гладни
от два или три деня, а той пее все весел.“
Войводата Панайот Хитов добавя: „Левски
беше неустрашим, не кусваше вино, ни
ракия, нито пък пушеше. Едничкото нещо,
към което имаше страст, бяха свободата и
старите народни песни, на които той беше
майсторски певец.“ И така – всички, които
са влизали в досег с него!
Той без ничии наставления и без ничия
опека извел сам себе си до мъченическия
подвиг!
Но съдът, до който неизбежно стигнал,
бил вече доста различен от оня в началото
на ХІХ век. Сложно сплитане на външни
интереси с борбите между техните проводници
в Османската империя родило две много
точни в подлостта си стъпки: делото да се
гледа в изолираната тогава от света дълбоко
провинциална София и заловените революционери да бъдели съдени като криминални
престъпници.
Предаден от всички, Левски се изправил
пред имперската комисия съвсем сам. Но
той познавал добре не само законите, ами и
интересите, които движели този съд. Затова
кротко, сякаш благо, наглед сговорчиво, той
станал обвинител не на мюсюлманската вяра, а
на институциите, които потискали християните.
През цялото време той защитавал правото на
народа си да живее достойно, съобразно с
вярата и обичаите си – права, „осветени от
Бога и от човечеството“, гарантирани му и
от издадения Хатихумаюн (макар султанът да
го бил подписал, отстъпвайки пред „великите
сили“, за да спаси империята си).
Макар нито за миг съдът да не взел превес
над него, той не се изкушил да заеме героична
историческа поза, а стоял смирен, сякаш сам
обезличавал подвига си. Ала всички виждали,
че е велик, и никой – нито съд, нито чуждите
кореспонденти – не изпуснал и една лоша
дума против него. Усещали, че е човек от
друга мяра, на голямото Дело. Навярно някои
тайно си взели едно на ум, че може би бил
съслужител на Божи промисъл...
От съда – съвсем по пътя, изминат от
новобългарските светци – той получил венеца
за мъченическия си подвиг: клупа от бесилото
на 6 февруарий 1873 г. По божествена традиция
(за която турците не си и дали сметка) мястото
на неговата мъченическа смърт било обичайното
за повечето сердикийски светци: в района край
хилядолетната базилика „Света София“.
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Какво става в Турция
Ердоган проповядва демокрация с ислямско лице
Петър Пъдев

Началникът на генералния
щаб на турската армия
ген. Яшар Бююканът
(отпред) отдава в Анкара
на 11 юни последна
почит на полк. Рамазан
Армутчуоглу, убит при
бомбената атака на
кюрдски сепаратисти в
провинция Сирнак, край
границата с Ирак.

От март насам Турция се е разцепила на 2
лагера: висшите военни начело с президента
Ахмед Сезер, който просрочи заради кризата
7-годишния си мандат – срещу правителството
на премиера Реджеп Ердоган. И в единия,
и в другия лагер размахват знамената на
национализма, но тези знамена имат различни
оттенъци
Кризата вероятно ще намери разрешение
с насрочените за 22 юли предсрочни
парламентарни избори. Но тя може и да се
задълбочи, ако в новия парламент пак не се
събере квалифицирано мнозинство от 367
гласа, за да избере приемника на Сезер или
да промени конституцията – пряко или чрез
референдум, за да може президентът да се
избира от народа, както искат Ердоган и неговата
управляваща Партия на справедливостта и
развитието (ПСР).
Тогава могат да се намесят военните. Те
са сваляли досега по силов път или с натиск
4 правителства в Турция. И самият Ердоган
не е отскоро мишена за турския генералитет,
защото е твърде различен от представата на
военните какъв би трябвало да бъде носителят
на изпълнителната власт в държавата.

Командващи на родовете войски и на
жандармерията са планирали 2 отделни
преврата срещу правителството на Ердоган
още през 2004 г., разкри тв каналът Си Ен
Ен-Тюрк в края на март.
Плановете за преврат не получили
подкрепата на тогавашния началник на
генщаба на армията ген. Хилми Йозкек.
Междувременно всички заговорници са вече
„бивши“ на постовете си, включително и
самият ген. Йозкек, въпреки че тогава е заел
лоялна към Ердоган позиция.
С каквото се е захващал Ердоган, осъществявал го е успешно и пътят му във властта
постоянно го е водел нагоре въпреки вълните от
публични критики, които често е провокирал.
Критиците му най-често го обвиняват в
прекален ислямизъм: обичат да изтъкват,
че жена му се появява на публични места
забрадена.

Демокрацията е само един влак...
Заради най-острото си предизвикателство
срещу светската държава Ердоган получи
10 месеца затвор през април 1998 г. от
съда за държавна сигурност в Диарбекир.
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Реджеп Тайип Ердоган

е роден през 1954 г. в Истанбул в семейство от средното съсловие.
Баща му е моряк и служи в бреговата охрана. Като ученик Ердоган
продава по улиците и на футболни мачове сусамени гевречета
и бонбони, преди да започне сам да играе в любителски и
професионални отбори.
През 1969 г. влиза в движение на млади интелектуалци ислямисти.
По-късно се започва да занимава с партийна деятелност. През
1973 г. завършва средно училище с религиозна ориентация. Следва
политически и стопански науки в университета „Мармара“ в
Истанбул.
През септември 1980 г. военните свалят с преврат прозападно
ориентирания премиер Сюлейман Демирел. Междувременно
Ердоган се дипломира, зарязва футбола и започва постъпва като
служител в истанбулските транспортни предприятия.
Скоро е принуден да напусне, защото не изпълнява заповед на
началника си, полковник от армията, да си обръсне мустаците.

Турският премиер разговаря в Анкара на 12
юни с италианския външен министър Масимо
д’Алема. НАТО настоява
Турция да не предприема
трансгранична военна
операция в Ирак срещу
кюрдските сепаратисти.

Мустаците тогава символизират религиозната идеология и се
възприемат като израз на опозиция срещу военния режим.
През 1994 г. спечелва общинските избори за кмет на Истанбул
като кандидат от Партията на благоденствието. През четирите
години на този пост забранява публичните домове, създава отделни
плажове за жени и въвежда отделни училищни автобуси за момчета
и за момичета.
Успява да премахне характерните дотогава за Истанбул
купища смет от улиците. Разрешава хроничните проблеми с
водоснабдяването на огромния град. Създава с големи усилия
допълнителни зелени площи. Печели огромна популярност сред
населението на 10-милионния град.
Нараства популярността и на Партията на благоденствието.
На изборите през декември 1995 г. тя печели рекордните тогава
21 на сто от гласовете и взема 158 места в парламента. Следват
чести правителствени кризи, предизвикани от търканията между
коалиционните партньори.

Поводът бе реч, в която той цитира иначе
широко уважавания поет и баща на турския
национализъм Зия Гьокап: „Демокрацията е
само един влак, на който ние се качваме, за
да достигнем целта си. Джамиите са нашите
казарми, минаретата са нашите байонети,
кубетата – нашите шлемове, а правоверните
– нашите воини.“
Тогава съдът наложи на Ердоган и доживотна
забрана да се занимава с политика. Някои
видяха тогава в присъдата опит да му се
попречи да бъде избран за председател на
партията си. Хиляди негови симпатизанти
демонстрираха в Истанбул – града на хилядите
джамии – срещу присъдата.
Адвокатите пуснаха в ход всички средства.
Накрая апелативният съд в Анкара, последната
инстанция, намали срока за излежаване
на 4 месеца. Със случая се захвана дори
правозащитната организация „Амнести
интернешънъл“. На 24 юли 1999 г. Ердоган
излезе от затвора. Вече не беше кмет на
Истанбул – пост, уважаван в Турция дори
повече от президентския,

След затвора Ердоган се представя в нова
светлина. Дистанцира се от ислямизма и
проповядва залегналия в конституцията
принцип на светската държава, отделена от
религията. Цитират го да казва, че ислямът
е „въпрос на морал и в крайна сметка – на
вътрешно убеждение“, докато политиката
означава „да вършиш делата, заради които
хората са те избрали“.
Постепенно през 2000 г. в тогавашната
Партия на добродетелта на Ердоган започват
да се оформят 2 лагера: от досегашното консервативно ядро се отцепват поддръжниците на
линията да се акцентира в политиката върху
засилването на демократичните ценности и
спазването на човешките права.
Ердоган се присъединява към новото
течение реформисти под ръководството на
Абдулах Гюл. През юни 2001 г. под натиска
на военните Партията на добродетелта е
забранена. Месец по-късно – на 19 юли –
е отменена частично забраната Ердоган да
се занимава с политическа дейност. На 20
юли 2001 г. традиционалистите от бившата
Партия на добродетелта основават Партия
на благоденствието. На 14 август Ердоган
създава своята ПСР. Замисълът е тя да привлече
демократично настроените мюсюлмани.
Тогавашният премиер Бюлент Еджевит от
месеци е с разклатено здраве, което му пречи
да изпълнява пълноценно задълженията си.
Появяват се съмнения дали Еджевит ще успее
да изкара мандата си до следващите редовни
избори. На извънредно заседание на 31 юли
2002 г. парламентът с голямо мнозинство
решава да се произведат предсрочни избори
след 3 месеца.

Почти тотално мнозинство
в Меджилиса
Междувременно военните отново са
взели на мушка Ердоган. През април 2002
г. прокуратурата иска заповед той да бъде
задържан, защото в реч отпреди 10 години е
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нанесъл обида на офицерството. Искането в
крайна сметка е отхвърлено. Но през септември
2002 г. на Ердоган е отказано да регистрира
кандидатурата си за предстоящите през
ноември избори заради присъдата над него
от 1998 г.
На 3 ноември за партията на Ердоган гласуват
10,8 млн. избиратели – над 34 на сто – и тя
получава 363 от общо 550 места в парламента.
Това е невероятен успех. Не достигаха обаче
само 3 гласа, за да има квалифицирано
мнозинство и да може самостоятелно да избира
държавния глава или да прокарва поправки в
конституцията. Проислямистката нова Партия
на благоденствието тогава не постига и 3 на
сто от гласовете.
Минималният изборен праг в Турция е 10
на сто. Още само Републиканската народна
партия на Дениз Байкал успява да го надскочи
с 19 на сто от гласовете. Така на практика се
формира двупартийна система.
В деня след изборите премиерът Еджевит
връчва оставката си на президента Сезер.
Ердоган не може да стане премиер заради
наложената му забрана и той възлага на
заместника си в ПСП Абдулах Гюл да състави
правителство.
Ердоган обещава партията му да продължи
реформите в икономиката и търговията, да
подобри жизненото равнище, да се бори с
всички средства срещу корупцията и да ускори
сближаването с ЕС.
Въпреки огромната съпротива, включително
и чрез наложено от президента Сезер вето,
парламентът отменя на 31 декември 2002 г.
параграфа от закона за изборите, според който
Ердоган няма право да се кандидатира. Той
печели последващи частични избори на 9
март 2003 г. и 6 дни по-късно става премиер.
Назначава Гюл за свой заместник и за външен
министър.
Оттогава двамата работят в хармоничен
тандем, като във външната политика Ердоган
обикновено засенчва Гюл. Ердоган беше
предложил депутатите да изберат Гюл
за президент след Сезер, но липсата на
квалифицирано мнозинство в парламента
осуети амбицията му.
Ердоган освен с икономическите постижения
на правителството си е много популярен и с

Военните държат мощни лостове
Турските военни са извършвали досега 2 силови преврата, за да сложат
край на политически кризи: през 1960 и 1980 г. През 1971 г. принуждават да
подаде оставка правителството на Демирел, а през 1997 г. – правителството
на Ербакан.
В НАТО Турция има след САЩ най-многобройни въоръжени сили. През 2001
г. числеността им е била 514 850. От тях 391 000 са на наборна военна служба.
Отделно още 180 000 души служат в жандармерията. Запасняците в сухопътните
сили, ВВС и ВМС са общо 378 700. Населението на Турция към момента е
около 75, 8 млн. души.
Бюджетът за отбрана през 2006 г. е бил 8,6 млрд. долара, като има военни
разходи, които не фигурират тук. Бюджетът надхвърля 5 на сто от БВП. От него
средно се падат по 150 евро на глава от населението.
Армията има и извънбюджетни постъпления. Чрез OYAK (Фонд за подпомагане
на армията) и TSKGV (Фондация за подсилване на турските въоръжени сили)
военните участват с дялове в предприятия от ключови браншове. Всеки офицер
внася по 10 на сто от възнаграждението си в OYAK. Цивилните работници и
служители във въоръжените сили и в предприятията, които са над 50 на сто
военна собственост, също внасят по 10 на сто от възнаграждението си във
фонда. OYAK има статута на организация с идеална цел и съответно не плаща
данъци на държавата.
Армията има дялово участие в около 30 промишлени, търговски и експортни
предприятия, в които работят около 30 000 души. Повечето от тези фирми са
смесена собственост с участие на чуждестранни или местни концерни.
Друга стопанска организация е TSKGV: притежава предприятия за оръжейна
техника и предоставя работни места на около 20 000 души. 80 на сто от печалбите
на OYAK и TSKGV се внасят в събирателни фондове. Смята се, че във фондовете
са натрупани десетки милиарди евро.

неотстъпчивост спрямо САЩ
Преди 4 години той твърдо отказа да предостави на Пентагона коридор за нахлуване в Ирак откъм Турция. Вашингтон не
е правил дори опит сега да иска от Анкара
да се разполагат в Турция елементи от
американската противоракетна програма. А
Турция не е отдалечена в Европа като Чехия
или Полша: направо има обща граница с Иран,
чиито ракети американската ПРО би трябвало
да ликвидира в полет.
Репутацията му пострада обаче напоследък
силно заради военните действия срещу
кюрдските бунтовници от ПКК в Анадола,
край границата с Ирак. Погребенията на
десетките загинали турски военни прерастват
в антиправителствени протести. Край увитите
в знамена ковчези застават мирно генералите.
Нито Ердоган, нито министрите му обаче не
се появяват на траурните церемонии, защото
множеството може, меко казано, да не ги
приеме с добро око.

Държавата плаща за български език
Кадровите военни в Турция ползват много предимства извън
високата заплата. Като държавни служители те купуват всички
стоки за дома си, без цигари и алкохол, с приспаднат ДДС. Събират
всички касови бележки от магазините, налепват ги в тетрадка и
в края на месеца ги преставят в счетоводството по месторабота.
Към следващата заплата получават начислен отгоре всичкият
платен при покупки ДДС.
Има и друго предимство за държавни служители, за което
ми разказа високо образован български изселник в Истанбул.

Постъпил там на работа след „голямата екскурзия“. Казали му, че
ако издържи пред специална комисия изпит по български език и
литература, с удостоверението ще му се изплаща определена, не
за пренебрегване добавка към заплатата. Явил се пред изпитната
комисия: паднало му се да пише на български език за разказа
„Дядо Йоцо гледа“ от Иван Вазов. Написал 4–5 страници. Издържал
изпита и оттогава взема добавка за чужд език.
В Турция 16 чужди езика са официално признати за важни да
се владеят на ниво. Сред тях е и българският.
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Розетата от Плиска
Космическата звезда на българите
доц. Александър Илиев,
доктор на
изкуствознанието

Прочутата българска розета е намерена в
Плиска, столицата на Аспарухова България.
Тя е изработена през периода VІІ–ІХ век, т.е.
преди покръстването на нашия народ от кан
Борис (княз Михаил).
Още при пръв поглед се вижда, че тя е
излята от бронз в калъп. Това означава, че
екземплярът не е единичен и розетата е била
тиражирана. Тя представлява седемлъчна
звезда, на лицевата част на която има два
концентрични реда с надписи или знаци. В
центъра на тежестта на бронзовото тяло се
забелязва халка, за която розетата е висяла
в успоредно на земята положение. На гърба
е изобразен знакът ІYI, срещащ се на над
160 графити, керемиди, каменни надписи,
гравировки върху мед, желязо, злато и сребро.
И това е всичко.

Първите изследвания
на този уникален артефакт от сърцето на
Дунавска България разкриват връзката на
розетата с културите на Междуречието
и народите на древна Ме сопотамия.
Седeмлъчната звезда се среща в Шумер, Акад,
Асирия, Вавилон и е позната като „Звездата
на магите“ – халдейските и мидийските
жреци.
Седмицата в държавата на шумерите
е свещено астрономическо отражение на
седемте крупни обекта в нашата галактика.
В шумерските магически, епически и
хронографски трудове се говори за 7 порти,
7 планини, 7 воини, 7 свещени пламъка, 7
дни и нощи. 7 човека в една преграда на
ковчега кораб е поставил шумерският герой
Зиусудра, спасил света от потопа. По-късните
герои Утнапищим и Ной само преповтарят
и доразработват мита.
Родоначалникът на българите Зиези, според
анонимния латински хронограф, както и
Зия – древно и съвременно афганистанско
и пакистанско име, произлизат от същия корен.
Знакът ІYI единодушно се тълкува като символ
на Небето. Дингир се нарича богът небе у
шумерите. Нин-дингир (“повелителка на бога
на небето“ – шум.) е жрицата, която обслужва
този култ. Това име става емблематично за
цяла Евразия с многобройните си вариации
според местното произношение. Сред
Денгер, Дангра, Дингри, Тенгер, Тангра,
Танръ, Тенгри и Тингри откриваме името и
на върховното божество на българите. Бог
Тангра при нас определено символизира

Небето. Негов ипостас при шумерите се
счита Конникът, пронизващ с копие лъв.
Това изображение, срещано десетки пъти в
района на Междуречието, несъмнено е един
от прототипите на Мадарския конник.
Познат по-късно в Индия като Майтри, в
будизма като Майтрея, при тибетци и монголци
той е Майдар, за да го открием като Мадар
при българите – на скалите над Мадара и в
светилището Мадар в днешен Афганистан.
Религиозният и астрономически аспект на
седемлъчната звезда продължава по традиция
при акадските, халдейските, асирийските и
вавилонските жреци. Те съзират в седмицата
универсалното космическо число, отразяващо
броя на видимите небесни светила; дните в
седмицата и часовете на деня, като „слънчевият
час“ се е удвоявал. Разглеждайки внимателно
българската розета, забелязваме съотношението
на планетите спрямо кръга „понеделникнеделя“. Анализът на древноиранските
астрономически знания, съпоставени с
уникалния български календар, разкрива
следната зависимост:
Луна, понеделник
Марс, вторник
Меркурий, сряда
Юпитер, четвъртък
Венера, петък
Сатурн, събота
Слънце, неделя
Явно че българите участват в създаването
н а т е з и а н а ло з и и ли п р е н а с я т т е з и
познания с принудителните си преселения
от своята централноазиатска прародина.
Несъмненият им ирански антропологичен
тип и принадлежността на праезика им към
семейството на памирските говори се допълват
с културните влияния от цивилизациите на
Междуречието и Иранското плато. Така
специалистите четат двата кръга със символи.
Външният отговаря на планетите, а вътрешният
на дните от седмицата.

Астрологическата функция
на розетата се потвърждава от многобройните
писмени документи от същата тази епоха.
Описанията на ритуални действия, свързани
със Слънцето и Луната, говорят за особено
почитание към тези небесни светила. Българите
определят с помощта на колобрите, или
жреците, дните и часовете на сраженията
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така, че да имат щастлив изход. По същия
начин са избирани възшествените месеци
за българските владетели съгласно прочутия
„Именник на българските канове“ и други
подобни хронографски свидетелства.
Отговорите на папа Николай І преди
покръстването разкриват връзките на
българския народ с космическите енергии
на Вселената, изразени чрез нейните найпознати седем тела и тяхното движение по
плащеницата на Бога Небе.
Числото седем навежда на асоциацията за
връзка и с преките ни съседи в прародината.
Индийци, арии, саки и кушани създават и
развиват учението за седемте чакри (на
български чекрък, колело). Свързани със
седемте планети са енергийните центрове
на човешкото тяло (чакрите). По традиция
те отразяват влиянието на небесните светила
върху хората. За всяка от тях има специална
мантра – сричка, която се произнася и помага
за овладяването и отварянето на тези центрове.
Любопитна е класическата трактовка на тази
взаимовръзка, която дава и друг възможен
прочит на българската розета от Плиска:
Луна, понеделник, мантра със сричките Сам
или Шам, Муладхара чакра – най-долу
Марс, вторник, мантра Бям или Бем,
Свадхищана чакра
Меркурий, сряда, мантра Тхе, Манипура
чакра
Юпитер, четвъртък, мантри Йа или Йе,
Анахата чакра

Венера, петък, мантра О, Вишудха чакра
Сатурн, събота, мантра Кхем, Агя чакра
Слънце, неделя, мантра Шар или Шару,
Сахасрара чакра – най-горе
Някои от изследователите считат на базата
на сравнителния езиков анализ, че именно
така или по подобен начин са се произнасяли
и знаците върху розетата. Като прибавим
към тази основа почитанието на народите от
полуостров Хиндустан към Слънцето и Луната
– Суря и Чандра (санскр.), поклоненията и
ритуалите, двата календара на тези етноси и
култури, както и отношението към Небето като
основен култов обект, ще видим приликите
с българската астрологическа и религиозна
традиция.
Българската бронзова седемлъчна розета
засега е единственият по рода си артефакт,
разкриващ в дълбочина някои от аспектите
на българската цивилизация. Притежанието
на копие от нея някога вероятно е било знак
за принадлежност към висшата прослойка
– тази на кановете и колобрите. Днес тя е
символ на принадлежността към големия
род на българите. Поставяйки на гърдите
си този знак, потомците на Кубрат, Аспарух,
Крум и Омуртаг свидетелстват за кръвната
си връзка със създателите и строителите на
България.
Носейки розетата у себе си, нашите
сънародници имат най-великия съюзник и
коректив за бъдещето си – силата и мъдростта
на своите велики предци.
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Българите в Татарстан
До днес са съхранени мелодии и текстове от времето на Волжка България
Цветан Томчев,
в. „Нощен труд“

През VІІ век братът на кан Аспарух Котраг
се отправил към земите на север от Черно
море и създал Волжка България. Българите
построили големи градове, развили занаяти,
земеделие и скотовъдство. Те държали
контрола над търговията по река Волга между
скандинавските държави и арабските халифати
на юг. Вярващи първо в езически божества,
нашите събратя приели исляма през Х век.
През ХІІІ и ХІV век държавата им паднала
под монголска власт, а през ХVІ век я завзел
Иван Грозни, който гордо се назовал с титлата
„цар на българи и руси“.
Волжките българи взели участие в
Октомврийската революция от 1917 г. с
надежда, че така ще извоюват свободата си,
но болшевиките разпокъсали някогашната
държава между няколко съветски републики,
забранили старите книги и създали нова нация
– татарската...
Преди две години бях отново в Казан за
празниците по случай 1000-годишнината от
основаването на града. „Това е събитие не само
от местно, но и от световно значение“ – бе
казал патронът на проявата, руският президент
Владимир Путин. Неговата канцелария
одобрявала и контролирала средствата, а

на финала и кои гости да бъдат поканени на
тържествата.
Аз се оказах единственият българин сред
1300-та акредитирани журналисти от Русия,
Европа, арабски (Ал Джазира и Ал Арабия) и
турски медии. Посланикът ни в Москва Илиян
Василев пък беше единственият официален
гост по списъка на Путин.
Припомних си 1997 г., когато из Казан ме
развеждаше основателят на клуб „Булгар
ал Джадид“ (“Нова България“), историкът
Фаргат Нурутдинов. Той ми показа стените,
на които за една нощ през 1989-а изписали:
„Ние сме били, сме и ще бъдем булгари!“,
„Москва и местните ибрикчии не ни дават да
се наричаме булгари!“ и „Татарин означава
безбожник, невярващ!“... Сега от тези надписи
нямаше и помен. Градът беше променен до
неузнаваемост, блестящ от 2.5 мрд. долара
инвестиции от Москва.
Съдбата ми даде шанс да се запозная с още
трима забележителни учени и интелектуалци
от Казан. Археологът акад. Фаяз Хузин бе
главният „виновник“ за юбилея, защото доказал
възрастта на града. До неговото откритие се
считало, че столицата на Татарстан е на около
800 години. „Проучвахме терен в старата
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крепост заради строителни работи. В слой
от домонголския период с много находки
от керамика, древни ключове от катинари и
въглени от пожарища открихме монета от 930
г. Тази малка паричка (с диаметър около 1,5
см – б.а.) на чешкия княз Вацлав от Х век ни
потресе. Тя доказваше, че градът е построен
във времето на разцвет на Волжка България,
а не в по-късния монголски период. Така
„състарихме“ Казан с над 200 години – усмихва
се акад. Хузин. – Ние винаги сме знаели,
че сме преки потомци на българите. Това
четем и в книгите на великия наш философ и
историк от ХІХ век Шегабудтин Марджани.
Българското население в Татарстан никъде
не е изчезнало и не се е преселило, както
твърдят нашите противници. Ето го тук, пред
вас!“ – Фаяз Хузин сочи себе си.
Ученият прави кратка пауза от вълнение
заради опасното си откровение и продължава:
„Аз съм съставител на втори том от „История
на Татарстан“ на академията на науките,
където за първи път в наше издание ще има
материал от учен от Дунавска България.
Поканих проф. Рашо Рашев от шуменския
филиал на Археологическия институт на БАН
да напише две глави в раздела „Тюркското
наследство в степите на Източна Европа и
Източен Сибир“.
Старият ми познайник Фаргат Нурутдинов
бе по-прям и директен от академика – вече бе
пенсионер и не се страхуваше от еретичните
си изказвания. „Отбягваме да се афишираме,
за да нямаме проблеми с властите. Тук наново
толерират теорията за татарския произход на
народа ни. Но ние не се предаваме и скоро
от печат ще излязат няколко непубликувани
досега книги – „Историята на Нариман“ и
„Епосът на Чулман“. В първата летописецът
съобщава, че най-големият син на кан Кубрат –
Батбаян, приел християнството. Друг неиздаван
автор – Джанги, твърди, че хуните са част от
българите и че етнонимът „трьок“ всъщност
означава „трак“, „тракиец“. Оттам според мен
произлиза етнонимът „тюрк“. Следователно
турците били потомци на траките, първо се
появяват на Балканите, а после се разселват
на изток.“
Срещата с Фаргат е в дома му в краен квартал
на Казан. Там се запознавам и с издателя Рашид
Кадиров. Рашид е кандидат на историческите
науки, владее няколко езика и единствен в
Татарстан може да разчита в оригинал древните
български паметници, написани на арабски
език. „Моята баба ми четеше приказки от
българския писател Гаяз Исхаки, който беше
забранен в СССР, дори споменаването на
името му беше забранено“, споделя Рашид.
Въпреки забраните и фалшификациите на
историята 85 процента от хората знаят, че
са с български произход и само пет на сто

се наричат татари. „Когато основахме клуб
„Нова България“, ни се обаждаха от целия
Съветски съюз. Тогава вървеше преброяване
на населението и всички ние написахме в
графата за националност, че сме българи.
Според доктора по философия от Харвардския
университет Абрар Каримуллин през 1926
г. в Русия е имало повече от един милион
българи. А според днешните управници
такива няма. Такава е директивата – да няма
българи в Татарстан. Наскоро един студент
от факултета по журналистика попитал кога
най-сетне ще започнат да учат и за Волжка
България, а професорът му по история
отвърнал: „Никога!“
Затова създали електронна страница за
история на Волжка България www.bulgarile.
narod.ru. „Тук може да се научат неизвестни
и труднодостъпни факти от нашето минало.
Всеки желаещ може да получи „международен
български паспорт“. Това не е официален
документ, а форма за независимо преброяване
на българите от бившите съветски републики.
Интересно е, че много турци ни се обаждат
и искат да получат „български паспорт“. В
Грузия пратихме такъв документ по желание
на една баба, която е на 90 години.“
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Съветските и руските власти никога не са
признавали съществуването на българи по тези
земи. Отговорът от канцелариите на Брежнев,
Черненко или Елцин винаги е бил, че такъв
народ в Русия няма. Владимир Путин през
2003 г. наредил да не се пише националността
в паспортите. „Нашият отговор е да добавяме
към фамилните си имена определението
Ал Булгари (българинът). Например аз се
подписвам вече като Рашид Кадиров – Ал
Булгари. Нашите врагове ни наричат фашисти,
извратеняци, изнасилвачи и ни лепват какви
ли не други гадории. Те не разбират, че не
се борим за нова държава, а искаме само да
бъдем признати, че ни има. Сигурен съм,
че ще ни признаят, защото Русия е страна
на чудесата. Както за един ден забравиха за
комунистическата партия и комсомола, така

могат да забравят, че е имало Татарстан.“ Найнеочакваната ми среща бе през последния
ден от престоя ми – гостувах на композитора
Шамил Шарифулин, професор от Музикалната
академия на Татарстан. Бяхме с Фаргат,
който обсипва със суперлативи известния
творец, познавач на автентичния фолклор на
Татарстан. От десетилетия професорът се рови
в секретните архиви на научната библиотека
„Н. И. Лобачевски“ в Казан. „Там могат да
влизат само богоизбрани или хора с много
пари“ – пояснява Фаргат.
Отговор на учудената ми физиономия дава
самият проф. Шарифулин. Той внимателно
изважда от библиотеката си дебела папка с
ръкописи, нотни листове и поетични текстове,
на която пише „Книга на неизменните
повторения – книжното пеене на татарския
народ от ІХ–ХХ век“. Не сдържам изненадата
си и питам:
– Искате да кажете, че до днес има съхранени
мелодии и текстове от времето на Волжка
България?
– Да – кратко отвръща проф. Шарифулин.
– Това е плодът на моя тридесетгодишен
изследователски път. Сега на компютъра ще ви
покажа как е звучала българската музика преди
1100 години. Ритмите в татарския фолклор са
сходни с тези у вас. Ние ги наричаме хромав,
куц ритъм, а вие – неравноделен такт.“
В апартамента на професора се разнася
ко м п ю т ъ р н о о б р а б о т е н а м е л од и я ,
наподобяваща нашенска ръченица.
– При нас тази музика е била използвана
при ислямизирането на местното езическо
население. Отчитали са психологията на
българите и са създали нещо, което да е
близко до сърцето им, с цел налагане на
новата религия.
Припряно питам отново:
– Не смятате ли, че именно религиите са
разделили нашите народи, а не географската
ни отдалеченост?
– Трябва да видите и чуете как народът
пази традицията си. В това няма религия!
Това е истината. И при вас, и при нас имаше
и има политика в историята и културата. Но
в традициите, в музиката няма политика.
Понимаеш? Там е чистата душа. Политиката
няма душа, а тук (сочи сърцето си) има! Това,
което слушате, е гласът на кръвта! Искрени
поздрави на моя любим български народ!
От чисто сърце!
На изпроводяк от Казан питам шофьора на
таксито, което ме вози към жп гарата, дали е
чувал за българи в Татарстан. „Да, да, тук много
хора знаят, че са българи. От 10 години работя
с такси и често чувам пътници да говорят,
че техните баби, дядовци, прадядовци са
български татари.“

Казан – София
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Българска среща след
1000 години
Петко Колев ,
дружество „Тангра-ТанНакРа”

8 декември 2006 г. ще
остане паметен ден в историята на българския род.
Делегация, водена от Ивайло
Калфин, вицепремиер и
министър на външните
работи на Република България, посети Казан. Две
части от нашия народ се
срещнаха след многовековна
раздяла и по наше дълбинно
усещане... се припознаха.
Посрещането на летището в Казан – столица
на Република Татарстан –
беше не просто по братски,
а наистина като между братя.
Традиционният ритуал „хляб
и сол“ ми напомни не само
за нашата традиция, а и
за спомените на арабския
пътешественик от Х век
Ибн Фадлан, който написа,
че след многомесечно пътешествие само българите
са го посрещнали с вкусен
хляб и пчелен мед. Онези

земеделци и скотовъди,
търговци и занаятчии, но
всички заедно добри войни,
днес в границите на Татарстан, произвеждат самолети,
вeртолети, 40 модела камиони
КАМАЗ, добиват нефт и газ,
развиват нефтохимия.
Екскортът лети по великолепните булеварди на
столичния град, някога
център на огромното Казанско ханство, чиято 1000годишнина Татарстан, Русия и светът отпразнуваха
през 2006 година. Петдесет
хиляди жители на Казан са
напуснали старите си къщи,
за да получат като подарък
от държавата нови жилища.
Градът има своята казанска
екзотика, съчетание между
старинност и модерност.
В новия бизнеспарк на
града любезните домакини
правят кратък обзор на икономиката на Татарстан.
Числата за стопанското развитие на страната звучат
авторитетно.

Отправяме се към Казанския Кремъл – великолепно творение на
военното строителство с
импозантни стени и мощни бойни кули. Вътре
тупти сърцето и почива
душата на държавата –
президентският дворец,
главният християнски
храм, новата джамия с
неповторимия блясък на
своите четири минарета.
Там са и главните научни
и културни институции
на републиката, в т.ч. Институтът по история.
Наближава кулминацията
- срещата, която чакаме
толкова столетия. Мостът,
който градихме през последните години от бреговете на
Дунав, стъпи на брега на
Волга в мига, когато мечът
на Кубрат във великолепна
възстановка премина от
ръцете на вицепремиера
Ивайло Калфин в ръцете
на президента Минтимер
Шаймиев.

Имаме общ произход!
Ще имаме ли общи историографски изследвания? – пита
известният наш журналист
Чавдар Стефанов.
Президентът Шаймиев
прави широк исторически
обзор на общото ни българско
минало, благодари, че
България отбеляза 1000годишния юбилей на Казан
и беше издадена книгата
„Казанското ханство“.
Той назова различията към
днешния ден и се съгласи,
че е нужно науката да продължи да работи. Ето ги
новите хоризонти, които
се откриват пред нас.
Като затихващ гръм
последва посещение на
Казанския университет,
великолепна вечеря с изпълнение на млади оперни таланти и сърдечно
изпращане на летището.
Завърши един уникален
български ден, който ще
остане като жалон в общобългарската история.

Вицепремиерът Ивайло Калфин
връчва копие на меча на кан
Кубрат на президента на
Република Татарстан Минтимер
Шаймиев.

42│Следовници

Прабългарската школа за
оцеляване „Бага-Тур“
Алтернатива на чужди идейни, спортни и културни течения
Иван Васев

За да просперираме в съвременния глобализиращ се свят, са необходими поне три
неща – единство на нацията, внедряване на
високи технологии и инвестиране в младото
поколение. За чедата си българинът винаги е
давал мило и драго – да ги отгледа, да ги изучи,
да им помогне да си стъпят на краката. Така
е, но ако говорим за българина в миналото.
Днешните българи като че не желаят да имат
деца. Затова народът ни се топи като пряспа
сняг на пролетно слънце. С недалновидната
си политика държавата експулсира един
милион млади и инициативни българи по
света като немили, клети, недраги гурбетчии.
Образователната реформа се върти в омагьосан
кръг и училището опротивя и на учители, и
на ученици.
Иначе казано – има проблем. За да не
бъдем сиромасите на Европа, седнали на
югоизточното кьоше на континента с паничка
за подаяния, ни трябва силно, образовано,
енергично, с будно българско съзнание
младо поколение, което да изтегли колата
от тресавището. Разбрахме най-накрая, че
нито старата госпожа Европа, нито Чичо Сам
се вълнуват от нашите болежки. Държавата
обаче няма нито демографска, нито здравна,
нито образователна стратегия, която да води
към обрат в близките години.
Тогава?

Багатурски кодекс на честта
1. Багатурът обича и тачи Отечеството си,
традициите и обичаите на своя род, законите
на Вселената и свободата!
2. Багатурът презира и избягва пороците на
днешното време, завистта, лошите помисли
и дела!
3. Багатурът се стреми към физическо,
духовно и интелектуално съвършенство с
воля, настойчивост и постоянство!
4. Багатурът брани честта на своя род, на
своите близки и приятели чрез справедливост,
смелост и честно сърце!
5. Багатурът помага на нуждаещите се,
несправедливо обидените и тероризираните
и гради храма на щастието си в щастието
на другите!
Тогава би следвало да се поощряват и
стимулират всички инициативи и движения,
способни да запалят младежта и да ѝ дадат
цел.
Прабългарската школа за оцеляване „БагаТур“ вече седем години се стреми да гради
багатури, да пали сърца и души и да сече
главите на ламята – чиновническото бездушие.
Школата е завършена като идейна платформа
и организационна структура.
Необходима ѝ е само подкрепа да се
превърне в национално младежко движение
и алтернатива на чужди идейни, спортни и
културни течения и школи.
Да вземем за сравнение скаутското
движение. У нас скаутски доброволни отряди
има още от 1911 г. Младите скаути се учат да
обичат и пазят дивия свят, да оцеляват сред
природата, да бъдат силни, издръжливи, да
помагат на другарите си. Скаутчетата до 6
г. се наричат бобърчета, до 10 г. – вълчета и
пчелички, до 15 г. са скаути, до 18 г. вече са
венчър скаути, до 25 г. – ровъри, и над тази
възраст – скаутери. Ако искате малкият ви
син да тренира карате, едно от първите неща
е да се научи числата до 10 и заповедите на
японски. Миролюбивият кришнар ходи със
стригана глава, носи оранжева роба и пее
„Харе Кришна“.
Лошо няма. Скаути, каратисти, кришнари...
Всеки има право на избор. Лошото е друго.
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От 5 до 12 август в историко-етнографския комплекс „Фанагория“ край
Варна ще се проведе поредният летен лагер на детско-юношеската секция
на прабългарската школа за оцеляване „Бага-Тур“.
След демонстративните спектакли (само в последните месеци в Монтана,
Казанлък, Сливенски минерални бани и други селища) все повече българи
откриват тази уникална, самобитна и силно патриотична форма за възпитание
и изграждане на вече така дефицитните българчета.

Всичко това един велик и древен народ го е
създал хилядолетия преди другите. Опитомил
коня, създал календара, донесъл преди 18 века
в Европа стремето, рефлексния лък, плетената
ризница, металната подкова и кривата сабя.
Строил огромни градове. Българските багатури
(батири, бахадури, богатири – синоним
на рицари, кавалери, самураи, сагамори)
всявали ужас сред враговете и обръщали в
бяг войските на най-могъщата империя в света
през Средновековието. Минало (не)забравимо.
Но децата ни не го знаят. И играят на скаути,
индианци и самураи. Не и на багатури.
Всичко това един човек го вдигна от
небитието, почисти от прахта и поднесе в
неговия оригинален блясък. Името му е Райчо
Гънчев. Българин. Роден преди половин век
в митичната планина Родопа. Потомствен
лесовъд. Запален спортист. Републикански
шампион по хвърляне на копие, армейски
шампион по свободна борба, студентски
вицешампион по биатлон, активен състезател
по източни бойни изкуства. Завършва с
отличие Висшия лесотехнически институт,
автор на десетки книги и филми за дивите
животни. Доктор на селскостопанските науки
с дисертация върху мечката и над 80 научни
публикации. Пътешественик и изследовател
на дивата природа – Кавказ, Алтай, Тян Шан,
Карадаг, горите на Северна Америка и, разбира
се, дивата природа на България. Автор на
четири поетични книги и значително повече
белетристика. Човек с подчертани интереси
към древната българска история и култура и
старинни оръжия. Основател на гражданско
обединение за България „Бранъ“. Създател

на прабългарска школа за оцеляване „БагаТур“.
Седем години този човек се бори за
масовизирането и популяризирането на
българско младежко и патриотично движение.
Седем години домораслата ламя с всичките
ѝ глави (Министерство на просветата,
Агенция за младежта и спорта, федерации,
асоциации, фондации и всякакви -ации) е
глуха и сляпа.
Какъв е смисълът в модерните времена да
бъдеш багатур? Отговорът на Райчо Гънчев:
„Да преоткрие заложените в себе си сили
може всеки, щом дръзне да ги провокира
чрез един първичен допир с природните
закони. Не би било редно да се омаловажават
ролята и значението на ежедневните опити
за бягство от тривиалното физическо
натоварване – гимнастика, фитнес, джогинг,
солариум, трениране на конкретен спорт. Но
да напуснеш света на познатото, да избягаш
от монотонността и да срещнеш винаги
новата и готова да те изненада с нещо дива
природа, да разгадаваш тайните на живота,
да експериментираш със своята същност и
да почерпиш сили от историята и духовната
съкровищница, от корените на своя народ е
проява на духовна смелост и стремеж към
истинско оцеляване. Това е широка платформа
за подготовка пред утрешните изпитания,
през които са минавали неведнъж и нашите
деди.“
Обучението на децата започва с опознаване
на собствения организъм и разглеждането
му като енергетична система – дихателни
и медитативни упражнения, закаляване,
фитотерапия и природна хармония. Обучават
се да се защитават с голи ръце, да стрелят с
лък, да хвърлят копие, да въртят меч, сабя и
бич, да яздят кон, да спят под открито небе.
Тук степените не са ровъри и венчъри, а
чиготи, оглани, багаини, багатури – термини
от древнобългарското воинство. Клетвата
и заповедите са на древнобългарски. Във
философската интерпретация, символиката,
химна, кодекса и званията, знаци, поздрави,
талисмани и атрибути, йерархия и ритуали
– всеки детайл и щрих носи дълбок смисъл
и символика, осмислена информация и
емоционална обагреност.
Цяло стното обучение е редица от
концентрични кръгове – физическо укрепване
и закаляване, укрепване на тялото и духа в

Посланиеклетва
А З , Бу к и , В е д и ,
Глаголи! Добро Есть
Живети Дзело Земли!
Иже Како Люди Мыслите
– Наш Он Покой. Ръце
Слово Твръдо!
Тълкувание:
Помни буквите, учи
се да говориш! Добре
е да живееш здраво
на земята! Защото,
както вие, хора, вярно
мислите – Той е нашата
опора. Изричай словото
с твърдост!
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екстремални ситуации, осъзнаване смисъла
на контактите с животните и природата,
усъвършенстване на бойните умения със
и без оръжие, запознаване с историческия
път на българите, формиране на национално
самочувствие. Школата е прецизно подредена и
стройна система за формиране на здраво тяло,
висок морал и българско самосъзнание. Тя е
по-всеобхватна, динамична, систематизирана
и по-богата от предишните детски движения
и чуждестранните младежки школи.
И още нещо – тя черпи от дълбоките,
хилядолетни корени на българския дух,
душевност, традиции и култура.

Багатур – командир на войскова част в древната
българска армия. Синоним на рицар, кавалер,
самурай, сагамор. Сродни термини у други народи
– батър, батир, бахадур, богатир
Колобар – духовник, жрец, лечител при древните
българи. Притежава задълбочени знания по
езотерика и медицина
Чиготи – участници в школата „Багатур“,
преминали определи нива на обучение на
възраст до 15 год. В древността – хора, които
вече са придобили определени воински знания
и умения
Оглани – участници в школата, преминали ниво
чиготи, на възраст до 17 год. Някога огланите са
били натоварвани със защитата на гранците
Багаин – багатур, достигнал високи нива на
съвършенство в областта, в която се развива,
както във физически, така и в духовен план.
Притежава личен арсенал от оръжия, аксесоари
и оборудване
Бончук – парадно копие, украсено с конска
опашка
Съставен рогов лък – едно от основните оръжия
на българите, изпращащ стрелата на 500 м,
оръжия, за които „нямало никаква преграда“.
Мочуга – дълъг бич, позволяващ съкрушителен
удар от непредвидимо растояние.
Аркан – ласо, примка
Качул – шапка
Чуб – перчем коса
Алам – знаме
Кабахи – изстрел с лък в цел от препускащ
кон

Повече за прабългарската школа за оцеляване „Бага-Тур“ може да научите от http://
www.baga-tur.com/
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Космическа мистерия
в долината на Вит
Букет от 77 и половина чудодейни билки за здраве и вярност
Йото Пацов

Срещал съм изгрева на този ден по
родопските върхове край Чурен и Забърдо,
под стрехата на параклиси до Асеновград
и Девин, на носовете Емине и Калиакра, за
да видя как слънцето ще изври от нощния
хоризонт на Черното море... Ясно и силно съм
усещал как в тази нощ годината се пречупва –
подобно е на усещането за стигане до билото
след трудно изкачване, когато стъпката става
по-лека и нанадолнището те увлича, и то така,
че едва имаш секунда да хвърлиш поглед
по чукарите и върховете наоколо, за да ги
съхраниш в паметта си като веществен образ
на поредната си житейска победа.
Роден от острата наблюдателност на
дедите ни, за да бележи в потока на времето
лятното слънцестоене, това е колкото
народен, толкова и космически празник –
още едно доказателство за това, че стига да
вдигнем очи от пътеките на ежедневието, и
ще се сблъскаме със старата истина, че сме
жители на Вселената, космически същества,
подвластни на слънчевия и галактическия
ритъм, обитаващи Бездната на световете и
Безкрайността на времената.

Нощ на магическите билки
Множество са имената, с които са го
наричали в българските предели – Еньовден,
Яневден, Средилето, Иван Бильобер, Иванден.
Известно е, че митичните представи на
предците ни го свързват с началото на
новия цикъл – старият приключва, слънцето
притреперва и се обръща и в този миг Еньо
намята кабаницата си и тръгва за сняг – т.е.
подготовката на идещата зима започва още
в мига на изгрева на билковия ден.
Кулминацията на природните сили се
изразява в това, че както водата, така и растенията имат изключителни чудодейни лечебни
сили през тази нощ, непосредствено преди
изгрева на слънцето, и ако човек си набере от
тях и ги изсуши, има възможност да съхрани
тези сили за през цялата година и да ги използва
при нужда. Нещо много важно – болестите
според народното поверие са точно 77 на
брой и за всяка от тях Дедо Господ е наспорил
билки – ненапразно се казва „за всяка болка –
и билка“. Но има и една незнайна болест –
невярната, т.е. неизвестната, недоловимата,
неподдаващата се
нито на лечение,
нито на заклинание,
на врачуване или
молитва. Именно за
тази невярна болест
само в еньовденската
нощ се бере специален
букет от 77 и половина
билки и тези билки
единствено освен
всички останали болести лекуват и невярната.
Баба Пета от Ъглен,
която сега навярно
бере билки в райските
градини, дай Боже,
защото, където има
хора, има и болка,
казваше – береш всичко, което цъфти, по
един стрък или по
три стръка, ако искаш,
ама не повече. И като
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преброиш 77 стръка или 77 по три стръка,
иде ред и на половинката билка. Каквато ще
да е – ще ѝ сцепиш стеблото отдоле нагоре и
цвета надве ще сцепиш, и така, сцепена, ще
я сложиш в средата на другите. Ако береш
по три – три стръка ще сцепиш и от всеки
половинката ще вземаш. Другата половинка,
която ти остане, ще сложиш на шипка, на
трънка, на храсте някакво, да съхне, да има
билки и за птиците небесни...
Друго вярване за тази нощ е, че слънцето,
преди да изгрее на Еньовден, се къпе в жива
вода, а като изгрее, притреперва и ти, ако го
срещнеш от първия му лъч през този ден,
ще бъдеш здрав през цялата година. Нещо
повече – ако се окъпеш в огряна от изгрева
вода или роса, никаква болест не може да те
хване през годината. И даже и само сянката ти
да падне върху росната трева или слънчевия
вир – пак ще си здрав на челик.

Вещици и мамници
Не са само хубавите неща, които може да
ни се случат в еньовденската нощ. От стари
времена тя е нощ на бродниците и мамниците,
на врачките и баячките и сторената в нея
направа или магия най-трудно се разваля.
Мамниците например могат да си присвоят
реколтата от всяка нива – просто в тази нощ
откъсват цар клас, т.е. класа, който стърчи найвисоко над другите, и го хвърлят в своята нива
или в нивата на човек, на когото са обещали.
Така реколтата отива в тази нива, а лишената от
царя си жълтее и съхне, не може да налее зърно
и въобще да даде плод. Същото се постига от
вещиците с престилка, с която обират росата
по чуждите ниви и по еньовденските нощни
ливади и я изстискват в своята нива или в
своите ливади – така реколтата остава за тях,
както и пашата, а по чуждите пасища растат
само тръни и бодили...
Но на тази беля може да се противодейства
и това се прави по следния начин – всеки
стопанин предния ден зажънва по една-две

ръкойки от своята нива и дава от житото или
каквото е насял на животните да го изядат
– така се смята, че мамницата е излъгана, и
тя ще помисли, че житото от тази нива вече
е ожънато и даже изядено.
Прави се и друга магия, сходна с тази,
която гарантира плодородие и берекет,
благоденствие и успехи. Девойки отрязват
малка ръкойка – по няколко стръка жито или
ечемик, половината сплитат на плитка – та и
късметът да се сплете с живота, и връзват на
кръст плитката с другите несплетени класове.
Някои слагат този кръст при къщните икони,
други – над прага на дома си.
Забравен днес, но много почитан в миналото
обичай е бил Еньова буля, който много
наподобява древните мистерии, призвани
да подредят хаоса и да защитят мястото на
човека в света, като отблъснат злите сили и
гарантират благополучната съдба. В деня в
навечерието на празника всяка мома приготвя
китка от градински цветя – латинки, шибой,
карамфил и др., и всички се събират в ново
калайдисано котле с мълчана вода. Тя се гребе
с едно гребване от извор извън селото и се
носи в пълно мълчание до двора на уважавана
възрастна жена, където се оставя под разцъфнал
трендафил да пренощува, покрита с нова
престилка.
На сутринта започва театралната магическа
част – момите обличат и приготвят Еньова
буля, която обикновено е била 4–5-годишно
момиченце в направени за целта булчински
дрехи. После тръгват с него да обикалят,
като поред го носят на раменете си и пеят
специални песни. Така посещават всички
герани и кладенци в селото и околността му,
а малката Еньова буля маха ръце като щъркел
от раменете им, като да лети. После отиват
при котлето с мълчаната вода и наричат кой
коя ще вземе...

Предтечата на Месията
Християнството не е оставило без внимание
нито един древен празник, какъвто е и Еньовден, и като го е осмислило от гледна точка на
новия култ, го е включило в своя празничен
календар. Така е станало, че Денят на лятното
слънцестоене е посветен на Учителя на
Учителя, Предтечата на Месията – св. Йоан
Кръстител. Той е бил син на свещеника Захария
от рода на Аарон и праведната Елисавета
от рода на цар Давид. Неговите родители
живеели някъде около Хеврон, на юг от
Йерусалим. По майчина линия той се пада
роднина на Иисус Христос и е роден шест
месеца преди него.
Както разказва евангелист Лука, архангел
Гавраил се явил в храма на неговия баща
Захария и възвестил, че ще има син. Така
по божие благоволение благочестивите

Eнювден│47
съпрузи, които до преклонната си старост
били лишени от утешението да имат деца,
най-после си родили чедо. По божия милост
малкият Йоан Кръстител избягнал смъртта
сред хилядите убити младенци във Витлеем
и в неговите околности. Св. Йоан израсъл в
дивата пустиня, готвейки се да прекара живот
в лишения, в пост и молитва. Носел груби
дрехи, прихванати с кожен пояс, и се хранел с
див мед и акриди. Останал жител на пустинята
чак дотогава, докато Господ не го призовал
на тридесетгодишна възраст да започне да
проповядва сред еврейския народ.
Подчинявайки се на това си призвание,
пророк Йоан се явил край бреговете на
река Йордан, за да подготви народа към
приемане на очаквания месия, а именно
Иисус Христос.
Ето как съобщава за тези събития евангелист
Матей: „В ония дни дохожда Йоан Кръстител
и проповядва в Иудейската пустиня, и казва:
покайте се, защото приближи царството
небесно. Защото този е, за когото е казал
пророк Исая: „Гласът на викащия в пустинята
говори: пригответе пътя на Господа, прави
правете пътеките Му.“ И още: „Секирата
лежи вече при корена на дърветата; затова
всяко дърво, което не дава добър плод, бива
отсичано и хвърляно в огън; аз ви кръщавам
с вода за покаяние; но Оня, който иде подире
ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да
Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух
Светий и с огън; лопатата Му е в ръката Му,
и Той ще очисти гумното Си и ще събере
житото Си в житницата, а плявата ще изгори
с неугасим огън.“
Към реката, преди празника на Очищението,
се стичал народ за религиозните празненства.
Именно тук към насъбрания народ се обърнал
Йоан, проповядвайки покаяние и кръщение
за освобождаване от греховете. Същността
на неговата проповед била, че хората
трябва да се пречистят нравствено, както
символично се пречистват чрез водата, и по
този начин да се приготвят за приемането
на Благовествуванието, благата вест, която
обещаният в Стария завет Месия им носи.
Разбира се, кръщаването на Йоан не било
още благодатното тайнство на християнското
кръщение. Неговият смисъл бил в духовната
подготовка към приемането на бъдещото
кръщение с вода и Свети дух.
Когато очакването на Месията достигнало
най-висока степен, при св. Йоан край река
Йордан дошъл да се кръсти и самият Спасител
на света, Господ Иисус Христос. Кръщаването
му било съпроводено от чудеса – небесата се
разтворили и оттам връз главата на Христос
слязъл Дух свети във вид на гълъб и се чул
гласът на Бог Отец от небето: „Ти си Моят Син
възлюблен, в Когото е Моето благоволение!“

Това е начинът, по който възникващата нова
религия за пръв път афишира идеята за
триединството на Бога – Отец, Син и Свети
дух. След като получил откровението за Иисус
Христос, св. Йоан разказвал на народа за
него със следните думи: „Ето Агнец Божий,
който ще вземе върху Себе си греховете на
света.“

В Очилатата дупка край Ъглен
Години наред вече мои приятели, познати
и просто почитатели на древната традиция
на Еньовден се събират в околностите на
село Ъглен, Ловешко, свързани с поверия и
легенди от историята на българите, прекарват
нощта над и в пещерата Очилатата дупка,
за да посрещнат изгрева. И тази година се
събрахме под черницата на площада в Ъглен,
откъдето потеглихме за мястото на нашия малък
Еньовденски събор – местността Червена стена
над живописната пещера Очилатата дупка
между селата Ъглен и Садовец на река Вит.
В намеренията на организаторите нямаше
нищо особено – само прескачане на огън от
гръница и благун срещу магии и направи,
бране на магични билки и правене на венец
за здраве през цялата година, будуване през
нощта и наблюдаване на небесните тайнства
и недоловимите нощни същества, посрещане
на слънцето и измиване с росата, влизане в
пещерата Очилатата дупка, къпане във вира
на Данчова дупка и други подобни магически
удоволствия. Така и стана. А за всичко, което
видяхме и усетихме, което изпитахме и на
което се насладихме, ще разправяме още
дълго време...
А за да разберете защо не стигат думите,
за да разкажем за всичко, което ни се случва
там, елате следващата година в тази сакрална
нощ с нас.
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Хранителният календар
на древните ни предци
д-р Илия Илиев

Илюстрация Калин Николов

Културата на храненето
при народите е определящ
знак за тяхната култура в
най-широкия смисъл на
думата. От тази гледна точка
нашите древни предци са
били между най-културните
човешки популации.
Недоимък сред нас е
имало нерядко. Но няма
исторически данни за глад
под формата на масово
измиране на огромен брой
жители. Трудно е да се повярва, но чак до XVIII в. в
много богатата днес Западна
Европа такива гладни години са я спохождали доста
често. Три или дори две
последователни гладни
години вече са означавали
страшен мор, отнасящ в
отвъдното 25–35% от жителите в засегнатия регион,
понякога и повече.
Такива фатални периоди
в иначе плодородните
земи на Франция е имало
10 през Х в., 26 през ХI, 7
през ХV, 13 през ХVI, 11
през ХVII и 16 през ХVIII
в. В периода 1371–1791 г.
Флоренция преживява 111
години на много сериозни

лишения или ужасен глад
срещу само 16 години с
отлични добиви на зърно.
В Северна Европа гладният
мор се е случвал по-често
и е протичал с по-тежки
последствия от южните
региони на континента.
Когато в хранителния
рацион делът на въглехидратите, идващи главно от
зърнените храни, надхвърли
60%, имаме еднообразие в
храненето. Още от римски
времена Европа се храни
главно с каши и питки.
Брашната са стрували
многократно по-евтино от
другите продукти и затова
са доминирали в дневната
дажба на хората. Триадата
жито, брашно, хляб запълва
историята на Европа почти
открай докрай. Дори през
ХVIII в. в относително
благополучна Франция
хлябът струва 11 пъти поевтино от месото, 65 пъти
от прясната морска риба, 9
пъти от речната риба, 6 пъти
от яйцата, 3 пъти от солената
морска риба и маслото. Калорийната дневна дажба от
2000 калории парижаните
по онова време са покривали
почти само с хляб.

Месеците на Змията и Коня
Юли е месецът на Змията. Змии по полето – колкото щеш. Жъне
се, извършват и доста други полски дейности, затова традицията
напомня на българите да се пазят от пълзящите гадинки, да носят
дебели чорапи за целта и да странят от припеците, да не полягат
по икиндия на гола земя, ами върху черга.
На 29 юни, или седмия ден на седмия месец според Слънчевия
календар, се принася лятната жертва пиле. В предхристиянски
времена този ден винаги е бил в събота. Към тази дата след
приемането на християнството предците ни са натаманили
Петровден. Знак за целокупното население да яде през следващите
усилни дни пилешко месо. Дава необходимата енергия за работа,
но не е мазно и не товари организма.
Месец август според древните българи е месецът на Коня.
Това славно животно първо е опитомено от предците ни в Средна
Азия, по-точно в района между планините Алтай, Тарбагатай,
Алтънтаг и Наншан. Територията се е наричал Джунгария, днес
основно е в състава на Китай. Освен бойно животно – танкът на
древността и Средновековието! – конят е бил пръв помощник
на човека при обработването на земята и отглеждането на други
питомни тревопасни живинки.
Посланието към стопаните му е да не го претоварват, да се
грижат за краката му, да го хранят обилно. Препоръчваната диета
за хората е безмесна, по това време има изобилие от плодове,
зеленчуци, варива. Изключва се употребата на алкохол – жега е,
вредно е. Особено за младите люде. В края на периода обикновено
са устройвани селските събори и се правели много сватби, зачевали
се бебетата и пиянството би причинило малформации.

Огромно превъзходство
за осигуряването на редовно
и здравословно изхранване
с разнообразни продукти
имаме в резултат на ранното
усвояване на опита за консервиране на растителна и
животинска храна. В резултат на забележителните си
умения сме имали грамадно превъзходство по време
на военни походи, защото
практически не сме се нуждаели от обози. Пастърмата
и сирената са концентрирана
храна, която всеки боец в
достатъчно за месечен поход
количество е можел да окачи
на седлото.
В „Календар и слово“
писателят Йордан Вълчев
убедително доказа, че и
в най-ново време нашите
празници са досущ като

някогашните. Месото е
било основна храна, но е
имало много ефективни
ограничения да не се прекалява. Съблюдавала се е
сравнително строга дисциплина през различните сезони на годината в хармония
с ритъма на климатичните
промени и трудовата активност, свързана с него. „Мазните“ зимни празници със
свинско месо, обилната
консумация през есента на
овче, шилешко и телешко
разумно се редуват с периоди
на безмесно хранене с
варива, плодове, зеленчуци,
тестени произведения. Консервационните практики
са осигурявали във вид на
туршии и ошав така важните
зеленчуци и плодове през
цялата зима.

