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РЕДАКЦИОННО:

Васил Левски е дарен с обсега на голя-
мото мислене на държавник, на молитве-
ник, на бунтовник. 

Той свещенодейства само пред 
един олтар – народа; 

дава на людете само едно причас-
тие – революцията; 

обрича и дава само една жертва 
– себе си! 

Безспорно той е духовно лице. Тази 
тайна – монашеството, го обрича и на вът-
решно вглъбяване, вътрешно служение. 
Учителят му Христос е казал, че Бог е в 
нас и ние сме в Бога!, затова той изрича: 
„Времето е в нас и ние сме във времето!“. 
Някои погрешно, в поведение да снемат 
част от неговия ореол, пишат, че хвърлил 
расото. Не! Левски не хвърля расото, а 
върху него намята тогата на свободата и 
сменя малкия олтар, който е обиталище на 
вярващите, с Мировия олтар на историч-
ността на един народ! Вътрешната страна 
на монашеството е идеята да се узрее за 
жертва. Ето защо не като съблазън излиза 
от манастира, а в името на едно служение, 
в името на националната свяст. Той е дя-
кон в храма на свободата и революционер 
в душите на хората! 

Левски носи една от най-големите све-
товни идеи – че

 религията на роба е свободата! 
И само той от всички световни рево-

люционери има прозвището Апостола, 
защото наистина е с провиденцията на 
апостол. 

Васил Левски за своето дело взема 
път от Христа, кръв от народа и воля 
за живот от идеята за свобода! 

И духом, и физически той прилага Уче-
нието на Христос, а жертвата си дава не 
като подражание, а като самосъзнание! 

Съден е сам, но е достатъчен за всич-
ки, защото въплъщава всички! Той е, кой-
то казва: „Ако испечеля, печели цял народ; 
ако губя – губя само мене си!“. Не слага в 
трето лице – себе си. Мене си – като бо-
жествена даденост! И не е предаден, а 
сам извървява Голготската пътека до бе-
силката... 

Неговата предсмър-
тна венчавка и неразт-
рогаемият му брак е с 
единствената му невес-
та – България. 

В нейните скути той по-
лага своите кости с клетва 
за вярност и в нейната душа 
влива непокорения си дух. 
Не неизбежният край му 
дава величие, а величието 
на неговото дело му отреж-
да достоен край – такива 
жертви не се оплакват, те 
се митологизират! 

Възхищението ни не е 
кумир – няма по-изчистена 
нравственост от неговата! 
Реалност е магичността на 
словото и приложната му 
воля сред неговите байнов-
ци. Те го считат за светец, 
защото във вътрешния им 
храм е олтарът на свобода-
та, на който Левски е свят и 
пред тази святост те правят 

молитвена жертва. 
Васил Левски – Иконата на българс-

ката свобода ни оставя вътрешната буд-
ност, че 

пред олтара на свободата най-свя-
тата и мистична жертва е човекът 
– да жертваме себе си вместо други-
те!

Из книгата на Ваклуш Толев
„Духовните дарове на България“,

том 2

се вглеждаме в себе си. Като 
личности, като нация, като дър-
жава. 

Тъжно е това, което вижда-
ме…

Демокрацията ни не е свобо-
да!

(Особено медийна.)
Защото промяната се роди 

като подмяна.
Защото децата ни още растат 

сред символите на един ужася-
ващ и заклеймен с действащ за-
кон тоталитарен режим.

Защото днес водим неравна 
борба с отрочетата на режима 
– олигархия и мафия.

Защото за 23 години една уп-
равляваща партия, уж българс-
ка и национална, си култивира 
„етнически“ малцинства. И под 
знамето „права и свободи“ изгра-
ди сепаратистките си крепостни 
владения. За да дойдем до по-
ложението, че в тези райони ние, 
българите, сме без права – нари-
чани сме „гяури“ и сме заплашва-
ни, че сме „на чужда територия“.

Защото същата тази партия 
си позволи да цитира Левски в 
опит да наложи и предизборна 
агитация на майчин език във фе-
одалните си владения. 

Но на 19 февруари, 141 годи-
ни след като Левски бе обесен, 
за да стане икона на свободата, 
ние се питаме 

ДОКОГА?
Докога ще позволяваме да се 

развяват светини за ибрикчийска 
употреба!?

ОСТАВКА!

В. „Прелом“

Служи пред олтара на Живота! 

„България има нужда от 
отговорни държавници
с визия за бъдещето ù!”

ЛИЦАТА ОТ ПРОТЕСТА
стр. 6

Ретроспективен поглед
към Сан Стефано
и Берлин - 1878

НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ
стр. 3

За промяната
и подмяната

АНАЛИЗ
стр. 7

Председателят на Български Демократически Форум 
Жаклин Толева и членове на партията почетоха паметта на 
Апостола в София.

Пред паметника
на Апостола
на свободата 

Васил Левски е дарен с обсега на голя-
мото мислене на държавник, на молитве-

141 години от обесването на



БДФ отбеляза 1 февруари 2014 
г. в София с поднасяне на венци 
пред Мемориала на жертвите 
на комунизма.
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Веднага след Деветосептемврийс-
кия преврат в града са арестувани 
всички противници на комунистическа-
та идеология. От София са доведени 
двама художници, които непрекъснато 
рисуват и закачат из целия град карти-
ни, отразяващи „героичната борба на 
шумкарите“. През ноември е свикан 
общоградски митинг, на който са пре-
погребани костите на убити партизани. 
Монтирани са нови високоговорители, 
от които непрекъснато че чува съветс-
ка музика и менторски глас говори за 
престъпленията на предишната власт.

На 19 февруари започва и самият 
процес по тъй наречения Народен съд. 
Делото се гледа в театъра, който гра-
ничи със съществуващия тогава ма-

настир. Като цяло габровци отказват 
да участват в панаирджийските агитки 
на комунистите. Затова от Дряново са 
докарани два камиона с цигани, кои-
то са преоблечени в черни дрехи и с 
факли в ръце се отправят към театъра, 
скандирайки непрекъснато „смърт“. За-
седанията започват вечер след 18:00 
ч, като всичко се превръща в някакъв 
правен фарс. Залата е пълна с рем-
систи и бързо ориентирали се лакеи. 
Когато някой от подсъдимите вземе 
думата, от залата шумно протестират 
с искане да му бъде отнето правото 
да говори. Някои от подсъдимите имат 
адвокати, но те не смеят да се обадят. 
Все пак един от тях, Петър Цокев, дър-
жи пламенна реч, доказваща, че всич-

ки подсъдими са невинни. Тогава „зри-
тели“ се качват на сцената, нахвърлят 
се върху Цокев и настояват съдът да 
му отнеме адвокатските права и също 
да бъде поставен на подсъдимата ска-
мейка. Налага се след процеса адво-
катът да бъде съпроводен до вкъщи 
с милиция, тъй като развилнелите се 
комунистически лумпени искат да го 
линчуват на улицата. За това си дос-
тойно поведение адвокат Петър Цокев 
прекарва дълги години в концлагера в 
Белене.

Близките на подсъдимите не са 
допуснати в залата. Пред къщите на 
някои от тях дряновските цигани и 
ремсистите организират шествия и 
погроми. 

На 28 февруари членовете и симпатизантите на БДФ в Габрово отбелязаха в църквата „Ус-
пение Богородично“ годишнината от Народния съд и почетоха жертвите на комунизма от 
габровския край. 

Присъдите са произнесени на 10 
март. От 98 подсъдими 38 са осъдени 
на смърт. Половината от осъдените 
на смърт отсъстват, защото са уби-
ти предварително. Габрово замира в 
ужас от случващото се. Осъдените са 
закарани още същата нощ в Търновс-
кия затвор и там веднага са изпълнени 
смъртните присъди. 

След Народния съд саморазправа-
та с противниците на комунизма про-
дължава. 

Пейо Делчев
БДФ гр. Габрово

Б Д Ф  О Т Б Е Л Я З А  Г О Д И Ш Н И Н А Т А
ОТ НАРОДНИЯ СЪД В ГАБРОВО

Държа да подчертая, че не 
приемам демонстративния, пока-
зен „национализъм“ на днешното 
време и проявленията в крайните 
му форми. 

Почитта към знаковите личнос-
ти на една нация за мен и БДФ е 
много повече от външна показност. 
Тя се изразява с личен пример на 
отговорно лично поведение. Само 
така можем да покажем, че сме 
достойни продължители на доб-
лестните дела на предците си. 

Ако протестът срещу Луковия 
марш е протест срещу прояви на 
псевдонационализъм, това е раз-
бираемо. Но ако протестът е сре-
щу почитта – това е грешка!

Жаклин Толева
по повод опитите за
забрана на Луковмарш:

БДФ отбеляза 1 февруари 2014 г. 
във Варна пред Паметника на жер-
твите на комунизма, построен по 
инициатива на Българския демок-
ратически форум.

Всички четат в. „Прелом“, 
1 февруари 2014 г., НДК
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Ретроспективен поглед към Сан Стефано
и Берлин – 1878

Ретроспективен поглед 
към Сан Стефано и Берлин 
– 1878 

Винаги, когато отправям пог-
лед към своя вътрешен мир, все 
повече се убеждавам, че ако бях 
съвременник на Възраждането, 
мястото ми неминуемо би било 
в редиците на нашите национал-
революционери. С течението на 
годините обаче разбирам, че от 
гледна точка на целокупна Бъл-
гария по-прави са били дейците 
на църковната борба и нашите 
просветители. България наисти-
на щеше да се освободи малко 
по-късно, след Първата светов-
на война например, но без проб-
лемите, които ни създаде Бер-
линският договор и които тегнат 
върху цялата ни история след 
това. 

Антон Страшимиров добре е 
казал, че Априлското въстание 
е най-големият политически зар, 
хвърлен в цялата съвременна 
българска история. Без него ня-
маше да я има добре дошлата за 
имперските интереси на Русия 
руско-турска война две години 
по-късно, завършила с прелими-
нарния, т.е. само предварител-
ния като основа на дипломати-
чески пазарлъци договор в Сан 
Стефано на 19 февруари/3 март 
1878 г., който наред с доброто за 
нас предвижда и руска окупация 
на България в продължение на 
две години и право на премина-
ване на турски войски през нея. 
Но даже и Санстефанска Бълга-
рия, въпреки своите 180 000 кв. 
км, не обхвана напълно българ-
ските територии – една част ос-
таваха в Турция, а друга, макар 
и малка, се даваше за компен-
сация на Голяма България на 
вечно галеното чедо на Русия и 
нейната дипломация – Сърбия, 

анексирала на пет пъти българс-
ки територии от 1833 до 1919 г. 

Че в Берлин 1878 г. руската 
дипломация е победена и в ре-
зултат на това Санстефанска 
България разпокъсана, е ле-
генда. Тъжната и, ако искате, 
грозната истина е, че всичко е 
уговорено преди това в Лондон, 
където Русия, представлявана 
от своя посланик там граф Шу-
валов, добре е защитила своите 
интереси за сметка на... Бълга-
рия. В Берлин се разиграва само 
дипломатически театър, в който 
канцлерът княз Горчаков се „под-
чинява“ на Европейския концерт 
на Великите сили. И така, в Бер-
лин, 1878 г., става следното: 

Северна Добруджа с нейните 
15 000 кв. км се дава на Румъ-
ния, въпреки нежеланието й, за-
щото срещу това тя е принудена 
да отстъпи Бесарабия с нейните 
45 000 кв. км на Русия, загубена 
за последната по силата на Па-
рижкия мирен договор от 1856 
г. Освен това Русия си запазва 
всички свои придобивки в Кавказ 
(Карс и Испахан), предвидени в 
предварителния договор в Сан 
Стефано и които по територия 
са по-големи от цяла България.

От 63 000 кв. км между Дунав 
и Стара планина се създава ва-
сално българско княжество, към 
което се придава и Софийското 
поле, тъй като австро-унгарска-
та дипломация успява да убеди 
останалите Велики сили, че то е 
част от Старопланинската систе-
ма. 

Създава се и автономна турс-
ка област Източна Румелия с 33 
000 кв. км. 

Останалото от Санстефанска 
България се връща на Осман-
ската империя и отново част за 
Сърбия, макар че вече България 
е само една малка васална дър-

През февруари 2014 г. се навършват 93 години от рождението и 17 години от кончи-
ната на незабравимия Васил Златаров (20.02.1921–27.02.1997). Един от учредителите на 
Български демократически форум през 1990 г. Първи председател на БДФ, преизбиран на 
този пост 4 пъти с пълно единодушие. Народен представител в 36-ото и 37-ото Народ-
но събрание. Личност, която сама по себе си бе образец и история на своята епоха.

Във в. „Прелом“ публикуваме неговия все така актуален поглед върху събитията през 
1878 г., определили послешната съдба на България, както и откъс от негово интервю за 
съглашателството между БСП и ДПС през 1994 г. и псевдонационализма им.

Васил Златаров: Пълзяща-
та пропаганда разяжда нацио-
налното съзнание на българи-
те мохамедани

Анастас Барбов: Как отчитате съг-
лашателството между ДПС и БСП 
в 36-ото Народно събрание и извън 
него? 

Васил Златаров: Заявих веднъж в 
парламента, че от лявата страна, при 
комунистите, има псевдонационалис-
ти, защото марксизъм и национали-
зъм са две несъвместими понятия. 
Ако прегледаме основни марксически 
трудове по националния въпрос, ще 
се види, че според тях национализмът 
е вторично понятие. Националните 
въпроси са ги интересували дотолко-
ва, доколкото могат да използват на-
ционалните въжделения и интереси 
на хората за целите на една „светов-
на революция“. И няма да забравя, 
че когато България бива освободена 
през 1878 г. от турско робство, Маркс, 
като обикновен журналист, е изразил 
своето недоволство от еманципиране-
то на нашия народ, при което е било 
„загубено едно огнище на световната 
революция“. Дотук за лявата полови-
на на бившия парламент. 

Тогава казах, че в центъра са най-
добрите националисти в българския 
парламент в лицето на ДПС... Защо-
то, от своя гледна точка, те провеждат 
„своя национална политика“, макар и 
неофициално... Когато ДПС пропаган-
дира сред българомохамеданите, че 
те са турци, а ние им се противопоста-
вяме, реакцията е, че това е „наруше-
ние на гражданските права“. А когато 
ние пропагандираме истината, че на-
селението е българско, за ДПС това 
е „непозволено“. С други думи, оста-
вяме една пълзяща пропаганда, която 
поразява остатъка от националното 
съзнание у българомохамеданите. 

И благодарение на нашата бъл-
гарска толерантност става нещо не-
чувано в историята ни – извършва се 
денационализация в собствената ни 
страна в името на „демокрацията“. 
Ситуацията у нас е подходяща да 
напомня едни думи на английския ми-
нистър-председател Дизраели, който 
създаде разпокъсването на България: 
„Пред прага на човека аз предпочитам 
прага на англичанина...“

в. „Отзвук“, 21 ноември 1994 г.

жава. 
Когато в щаба на руската ар-

мия в Одрин 24-годишният Сте-
фан Стамболов, който работи 
в него, научава, че България 
всъщност е разделена на 5 час-
ти, възкликва: „По-добре да не 
бяхте ни освобождавали. В роб-
ството поне бяхме обединени“, 
на което княз Наришкин реагира: 
„За такива думи в Москва nращат 
в Сибир“. Напразни са и воплите 
на целия наш народ, намерили 
своя върховен израз в Креснен-
ското въстание. 

Надали Англия, покровител-
ката на Турция по това време, 
би се противопоставяла с така-
ва настойчивост на създаването 
на една голяма славянска спо-
ред нея държава на Балканите, 
приятел на Русия, ако в 1878 г. 
бе разбрала това, което разбра 
седем години по-късно – каква 
воля за независимост и разгра-
ничение от Русия ще последва в 
България при такива национал-
ни водачи като Стефан Стамбо-
лов и Петко Каравелов. Затова и 
тя благославя, нещо повече – тя 
прави дипломатически възмож-
но Съединението в 1885 г., ста-
нало въпреки и против волята на 
Русия. 

Трагедията в Берлин 1878 г. 
обаче, превърнала се в предпос-
тавка на всички бъдещи раздори 
и стълкновения на Балканите, 
които не биха били възможни при 
силна българска обединена дър-
жава, не унищожи историческата 
романтика от Сан Стефано 1878 
г., с която заживяха българските 
поколения. Защото народ, който 
веднъж е пожелал да бъде сво-
боден, е вече свободен. 

Васил Златаров
в. „Народен буди-

тел“, бр. 1(8), 1995 г.
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Няколко смели четки постигнаха за 
една-единствена нощ това, което десетки 
талантливи пера, статии, протести и пе-
тиции не успяха да постигнат за двадесет 
години. Ярката светкавица на иронията 
освети една десетилетна лъжа. Ехото й 
още не е заглъхнало. И нищо вече няма 
да е същото. Непоправимото се случи: хо-
рата започнаха да си задават въпроси. А 
задаването на въпроси рано или късно ще 
ни върне изгубената памет.

Подменената памет
Именно паметта е тази, която ни пред-

пазва да не залепим длан върху горещия 
котлон. Липсата на памет води до нераз-
познаване на опасността, загуба на ориен-
тация и нерядко – до фатален край. Още 
по-страшно е, ако цяло едно общество 
страда от амнезия и загуби представа що 
е добро и зло.

Няколко поколения българи, руснаци и 
източноевропейци бяха подложени на чу-
довищен експеримент, целящ подмяната 
на паметта им за миналото. В България 
узурпиралите по престъпен начин властта 
в България и с решаващата помощ на чуж-
да окупационна армия десетилетия наред 
откровено се заканваха: „Тази власт с кръв 
сме я взели, с кръв ще я дадем“.

Имаха предвид не своята кръв, разби-
ра се, а пролятата от тях кръв на десет-
ки хиляди безпощадно избити български 
граждани.

Но през 1953 г., когато този 37-метров 
паметник е издигнат, горяните все още во-
дят своята въоръжена съпротива срещу 
комунистическия режим.

През 1953-та, въпреки че естествените 
лидери на българския народ и целия пред-
военен елит, който не е избит през 1944–
1945 са натикани в концлагери и затвори, 
въпреки че партията на Никола Петков е 
забранена, въпреки терора, убийствата, 
побоите, изселванията, въдворяването 
в лагери и лишаването на децата им от 
правото да учат, българите се бунтуват и 
отказват да влязат в ТКЗС.

Вбесени от неуспеха си срещу упо-
ритите български селяни, 60 % от които 
все още владеят собствената си земя, и 
уплашени от Горянското движение, кому-
нистическите терористи и слуги на Кремъл 
издигат гигантски паметник, размахал зап-
лашително оръжие в небето над София.

Паметникът е вдигнат незаконно, на 
общинска земя.

Вдигнат е на мястото на Княжеската 
градинка, където е имало детска площад-
ка, забавен лабиринт, воден басейн, ма-
лък медицински пункт, летен и детски теа-
тър с 600 места, алпинеум и цветен кът с 
цветя от Мала Азия, Кавказ, Пирин, Рила и 
Родопите. Заедно с мавзолея на княз Ба-
тенберг и градината пред него те форми-
рат онази градска модерност, характерна 
за европейска столица.

Вероятно паметникът е построен имен-
но там и защото дори споменът за принад-
лежност към Европа е трябвало да бъде 
изличен.

Погледнете сега централната фигу-
ра на паметника, която държи пистолет 
„Макаров“ в ръка. Този пистолет е конст-
руиран през 1948 г., тоест няма как това 
да са войниците, воювали с армията на 

Хитлер през войната. Това 
е превъоръжената Съветска 
армия, която три години по-
късно нахлува в непокорна 
Унгария. А до 1956 г., когато 
съветските танкове смазват 
унгарците, българският на-
род все още се съпротивлява 
и все още се надява.

Затова е вдигнат този паметник – като 
предупреждение и заплаха, че ако бълга-
рите не престанат да се борят, кремълс-
ките наместници у нас няма да се поколе-
баят отново да повикат на помощ чуждата 
армия, с чиято решаваща помощ взеха 
властта у нас.

Уместно ли е да има памет-
ник, възхваляващ Съветска-
та армия?

Да, ще кажат някои, защото „Съветска-
та армия освободи Европа от нацизма“.

Не, ще ви каже познаващият историята 
гражданин.

Червената армия (както е известна до 
1946 година Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, преименувана после в Съветска) 
никога не се е била за освобождаването 
на Европа, а за разширяване на съветска-
та империя. Първоначално – като съюзник 
на нацистите. Тогава окупира Полша, Фин-
ландия, Литва, Латвия, Естония, Бесара-
бия и т.н. После – вече като самостоятелен 
играч, след като се скарва с наци-другар-
чето си за подялбата на света и се сбива 
и с него. Но това дребно обстоятелство, 
разбира се, не променя окупаторския ха-
рактер на Червената армия.

Затова колкото е уместно да има па-
метник, възхваляващ армията окупатор 
на Хитлер, точно толкова е уместно и да 
има паметник, възхваляващ армията оку-
патор на Сталин, извършила тежки военни 
престъпления (като избиването на 22 хи-
ляди полски военнопленници в Катин, нап-
ример) и престъпления срещу цивилното 
население в Германия и други страни. В 
България никога не се споменава за ужа-
сяващите със своята жестокост чудовищ-
ни зверства в Източна Прусия, извършени 
от червеноармейците.

В листовка, адресирана до съветски-
те войски, членове на Комунистическата 
партия на Съветския съюз отправят при-
зив като този: „германците не са човешки 
същества... нищо не може да ни зарадва 
повече от труповете на германците“ или 
като този: „Войници на Червената армия! 
Избийте всички германци! Убивайте! Уби-
вайте! Убивайте!“ (вж. Анатолий Голдберг, 

Иля Еренбург; Christopher Duffy, Red Storm 
on the Reich).

„Подвизите“ на Червената армия, са-
мата тя създадена през 1918 г. с нечувано 
насилие към нежелаещите да воюват в 
редовете й селяни, започват дълго преди 
Втората световна война и не свършват с 
нея. Нека не забравяме нахлуването на 
Съветската армия в Унгария през 1956, в 
Чехословакия през 1968, в Афганистан...

Не се е разминало и на България...

Имало е, естествено, доблестни руски 
офицери и войници в армията на Сталин, 
както е имало и доблестни немски офице-
ри и войници от армията на Хитлер, които 

и по време на войната не загубват човеш-
кия си облик и не само не са извършвали 
престъпления, но и са помагали при въз-
можност на цивилното население, спася-
вайки човешки живот.

Такива конкретни офицери и войници 
заслужават да имат паметници.

Но армиите на Хитлер и на Сталин не 
могат да имат възхваляващи паметници, 
защото са армии, извършили тежки воен-
ни престъпления и престъпления срещу 
човечеството.

Альоша: „Кого освобожда-
ваме и от какво?“

Убитите и загиналите в бой войници 
и офицери, изпратени на война заради 
налудничавите стремежи на Сталин и 
Хитлер, също заслужават паметници там, 
където са оставили костите си.

Но има ли загинали в България руски 
войници?

Има, разбира се. Но те са разстреляни 
от НКВД. За такъв един случай разказва 
Атанас Славов в автобиографичната си 
книга „С точността на прилепи“ (Изд. „Бъл-
гарски писател“, 1992, стр. 71–74):

„Кого освобождаваме?“ – това беше 
постоянният въпрос на Алексей, когато го 
помъкнеха пиян като прасе.

Около една седмица след като Чер-

вената армия влезе в Сливен, десетина 
души бяха разквартирувани вкъщи… Ако 
помните възрастния войник, който ме пита 
за специалния глагол, за да се разбере с 
местната уруспия – и той беше тук. Леонид 
се казваше. Беше им като баща на всич-
ките, но Алексей особено го тревожеше. 
Мисля, че го обичаше, защото беше прост 
украински селянин, а Алексей единствен 
между тях имаше една година в гимназия. 
Така че Леонид хем го ценеше високо, хем 
се тревожеше, че е разглезен от много 
знание и му трябва подкрепа.

Ден след ден Алексей ставаше все по-
нервен.

...
След това всички руснаци се заключ-

ваха в приемната на гуляй, за да разтушат 
любимеца си. Пееха и се смееха, бърбо-
реха неразбрано, и току по някое време 
гласът на Алексей се издигаше високо над 
всички: „А аз ви питам кого освобождава-
ме и от какво? Отговорете! Кого? Тях ли?“

„Шт, шт, шт!“ – запушваха му уста-
та и пак започваха песните. Но понякога 
се случваше да избяга през френските 
прозорци на терасата. Те го хващаха и 
го вмъкваха вътре и момичетата тичаха 
насам-натам в стегнатите си розови ком-
бинезони, под които подскачаха огромни 
лъскави сутиени, и бършеха повръщано-
то, и целуваха горкото момче, и го при-
тискаха до себе си, сякаш да го предпазят 
в похабения си матерински инстинкт от 
това, което вече никой не можеше да го 
предпази. И го вмъкваха в библиотеката 
на тате да го положат на някой от лебе-
довите тенекиени кревати под стотиците 
предреволюционни книги, написани със 
стария правопис от достоевците и баку-
нинците, за които нито бяха чували, нито 
се интересуваха. Завиваха го презглава и 
го целуваха пак и пак, и го молеха да мъл-
чи, докато изтрезнее.

През ноември се върнахме в София... 
И ето че една декемврийска сутрин преди 
разсъмване се звънна и от улицата се чу 
остра свирка с уста: Леонид!

– Как са в Сливен? – попитах. – Моми-
четата, Алексей?

– Плохо, плохо с ним получилась! – Ле-
онид се поколеба и запали цигара, за да 
не може острият поглед на мама да го про-
ниже до истината.

Видях как ревматичното й рамо взе да 
се върти. Беше нещо като нервен трик; ся-
каш се мъчеше да сгуши на сигурно върху 
рамото си детска глава, която липсва.

– Колко лошо? – На нея не можеше 
да й замажеш очите. – Какво е станало с 
Алексей?

– Много лошо!

Алексей го бяха разстреляли. Беше 
дезертирал. Взел някакви цивилни дрехи 
и се скрил между софийските белоруски 
емигранти, но някой го издал и така беше 
станал един от осемте, които загинаха в 
мазето на руското комендантство в Сли-
вен.

Вечният въпрос на бедното 
момче: „Кого, по дяволите, си 
мислим, че освобождаваме?“ най-

ПАМЕТНИКЪТ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ И ИЗГУБЕНАТА ПАМЕТ –
ДЕБАТЪТ ПРОДЪЛЖАВА

След години разгорещени спорове и протести „за” и „против”, съдбата на памет-
ника на Съветската армия – окупаторка в центъра на София сякаш най-после можеше 
да бъде решена. В края на миналата година главният архитект на София Петър Диков 
съобщи, че за целта ще бъде обявен международен анонимен конкурс. По заданието за 
конкурса са дискутирали три часа над петдесет архитекти, инженери, проектанти, 
социолози, журналисти и граждани. Резултатите за конкурса щяха да станат ясни 
през февруари. Но уви, конкурс няма да има!
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сетне се беше разпилял по чети-
рите посоки на вятъра. Като бле-
да вощена свещица, духната от 

течението на времето, точно когато беше 
започнала да разпръсква тъмните сенки 
на заблудите от смътните очертания на 
реалността.“

„Плохо с ним получилось“
На този ли Альоша – убит в мазето на 

руското комендантство в Сливен, е посве-
тен паметникът в Пловдив? Не. Този Альо-
ша, както и много други руски войници и 
офицери, разстреляни от „своите“, нямат 
паметници.

У нас има паметници на Съветската 
армия, не на жертвите й. Или по-точно па-
метници на шпагина, на символа на „тая 
власт, която с кръв сме я взели, с кръв...“.

Шпагин, издигнат в софийското небе 

над знамето на българския парламент и 
заплашително насочен срещу Алма Ма-
тер.

И за да е пълна гаврата с жестоко из-
бивания от московските наместници у нас 
български народ, които го клаха така, както 
никой в цялата му многовековна история 
не го е клал, на паметника се четат думи-
те: „От признателния български народ“.

Думи, написани от убийците на този 
народ, който никога не им е дал законна 
власт и следователно никога не им е дал 
правото на говорят от негово име.

Къде са техните паметни-
ци ?

Само през първите три месеца на съ-
ветската окупация в България са избити 
30 хиляди български държавници, адми-
нистратори и интелектуалци. Отделно 

още толкова български войници и офице-
ри загиват на фронта, сражавайки се под 
командването на същата тази армия. От-
делно десетки хиляди мъченици, загинали 
в създадените по съветски тертип концла-
гери и затвори...

Няма ги или доколкото ги има, те са 
скромни и са неизвестни на широката об-
щественост. Да не говорим, че докато бъл-
гарските правителства даряват огромни 
парцели общински земи и пилеят парите 
на българските граждани за чудовищни 
паметници на похитителите на свобода-
та на България и за гигантски паркове и 
музеи на... „социалистическото изкуство“, 
паметниците на жертвите са създадени с 
лични средства и дарения. А би трябвало 
да е обратното!

Затова дебатът за паметника не тряб-
ва да спира, докато не възстановим за-
губената си памет и докато не изградим 

имунитет, дори свръхнепоносимост към 
„освободители“, освобождаващи ни от... 
свободата ни, достойнството ни, живота 
ни...

А това няма нищо общо с русофобия-
та, напротив.

На всеки нормален човек е ясно, че ако 
има някой, който е страдал повече и от нас 
от престъпната политика на Кремъл, това 
са руснаците.

А да обичаш руснаците и Русия, как-
то казва руският свещеник Яков Кротов, 
означава да не обичаш деспотизма, а да 
обичаш свободата им. Защото има ли сво-
бода – ще я има и Русия.

Даниела Горчева,
сп. „Диалог“, Холандия

Фердинанд Сакскобургготски сяда 
на престола на Княжество България 
на 7 юли 1887 г., а след обявяване-
то на Независимостта на Царство 
България на 22 септември 1908 г. е 
цар на България до абдикирането си 
през 1918 г. Старият турски конак не 
удовлетворявал амбициите и тщес-
лавието на Фердинанд. Българският 
монарх мечтаел да си издигне нов 
дворец, по европейски образец, дос-
тоен за Негово Величество.

Дясната страна на бул. „Цар Осво-
бодител“, която отива към Пепиние-
рата, почти не била застроена. Преди 
Освобождението тук са били ливади, 
наводнявани от Кривата река, която 
по бъдещата улица „Солунска“ ид-
вала да наводни и превърне в блата 
поляните, където сега се намира На-
родният театър, и оттам тръгвала към 
Перловската река. Зимно време тези 
блата замръзвали и се превръщали в 
пързалки, на които дипломати и по-
европейчени софиянци се пързаляли 
на някакви „ножове“ пред смаяните 
шопи. Нане и Вуте гледали, цъкали с 
език и си кривили капите.

Фердинанд харесал свободното 
място между Университета и Орлов 
мост, срещу къщата на Сърмаджиеви. 

На това място придворният градинар 
Карл Бетц създава първите овощни и 
зеленчукови градини и павилиони за 
цветя. Точно тук царят поискал да из-
дигне новите си палати. По проект на 
арх. Г. Фингов, мястото било заграде-
но с красива ограда от лети чугунени 
решетки, положени между красиви 
каменни колони стил „сецесион“.

Проекта на новия дворец изработ-
ва талантливият архитект Н. Лазаров. 
Избухването на Първата световна 
война и последвалите събития стават 
пречка за реализирането на проекта. 
Дълги години мястото остава неизпол-
звано. Едва през 1934 г. на това мяс-
то започва изграждането на Царската 
детска градина, по проект на извест-
ните български архитекти Горанов и 
Нейков. Царската детска градина е 
открита през 1936 г. С тази разкошна 
градина сме връстници. Спомените 
ми датират от 1939–42 години. В нея 
имаше истински самолет, танк, парен 
локомотив. Когато сядахме в само-
лета, се чувствахме истински военни 
пилоти. Локомотивът  събуждаше у 
нас желанието да пътуваме по света 
и да откриваме нови светове. Караше 
ни да мечтаем. Децата се возеха на 
множество въртележки и люлки, има-
ше катерушки и лабиринт, басейн и 

летен театър.

Имаше много различни къ-
тове за игра с пясък, а на сце-
ната на театъра се представяха 
развлекателни детски програми 
и концерти. Имаше и малък ме-
дицински пункт. Много обичах 
да ме водят в тази градина. Но 
не помня да са ми казвали, че 
ще ходим в Царската детска 
градина. Казваха просто „детс-
ката градина“. Неотдавна нау-
чих, че била царска. Любимите 
за игра на малчуганите бяха са-
молетът с двойни криле, танкът 

и локомотивът. Щом влезехме, тичах 
веднага на самолета или локомотива 
и можех с часове да „летя“ над непоз-
нати екзотични страни или да поведа 
тежкия локомотив по моя малък свят, 
без умора и насищане. Към танка не 
изпитвах особено влечение, макар 
че много деца чакаха търпеливо да 
се доберат до огромния му стоманен 
търбух.

Имаше и павилион за закуски, къ-
дето можеше да си купите бонбони, 
вафли и шоколади. Понякога имаше 
и сладолед във фунийка. Тогава за 

мене беше двоен празник. В градина-
та имаше много цветни алеи, декора-
тивни храсти и дървета, донесени от 
Пирин, Рила и Родопите, както и от 
Мала Азия и Кавказ.

За съжаление този мирен детски 
рай беше унищожен и на негово мяс-
то беше издигнат паметникът на Съ-
ветската армия, около който има нес-
кончаеми спорове в последно време.

Интересно е името на арх. Любен 
Нейков, проектирал Царската детска-
та градина през 1934 г., а след това 
проектирал нейното унищожаване и 
издигането на паметника на Съвет-
ската армия. Не познавам този ар-
хитект. Явно е бил талантлив и спо-
собен, щом са му възлагали такива 
мащабни проекти.

Оградата, проектирана от арх. Г. 
Фингов, се появява по-късно при пос-
трояването на резиденция „Лозенец“, 
където можете да й се любувате и до 
днес.

Kрикор Асланян,
http://stara-sofia.blogspot.com

ЦАРСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

от стр. 4
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те все още гледат на народа като на 
„маса“, а не като на общество от лич-
ности! Тогава за какво управление и 
за какво развитие на страната ни да 
говорим?

Откакто е на власт, то само потвър-
ждава първоизвора си – БКП. Със съ-
щите прийоми. Като се започне от наз-
начението на Делян Пеевски за шеф 
на ДАНС – едно явно доказателство за 
механизмите на функционирането на 
властта. 

Затова напълно подкрепям протес-
тите за оставка на правителството. 
Протестът на Ранобудните бе студен-
тската ни реакция на възмущение. Го-
ляма част от тях са ми приятели. Това 
са будни, начетени, мислещи, отговор-
ни младежи. Те знаят, че бъдещето ни 
зависи от всяко решение и действие 
днес. Би било тъжно един ден те да 
напуснат България! Защото имат капа-
цитет да я променят. 

Сред толкова политически сили, 
подкрепящи протеста на Ранобуд-
ните студенти, припознаха ли те 
някоя от тях за своя и защо?

Не, не припознахме никоя полити-

ческа сила за своя. Поискахме 
повече морал в политиката, по-
прозрачни действия на управля-
ващите. Това искане е граждан-
ско, надпартийно, демонстрация 
на недоволство и на въпиюща 
нужда от корекция на нравстве-
ните категории в обществото ни! 
Затова и събра толкова широка 
подкрепа сред студентите.

Някои политически сили из-
ползваха момента, за да се обя-
вят за наши водачи. Те също 
искаха повече морал в полити-
ката. Според общото мнение на 
Ранобудните студенти обаче, ис-
кането за повече морал в политиката 
изключва участието на политическа 
партия. Защото „тя е част от същата 
тази опорочена политическа среда“. 

Какво е Вашето впечатление 
– познават ли младите хора дос-
татъчно добре историята ни и 
дават ли си сметка за причините, 

довели до днешното състояние 
България?

За жалост, мисля, че хората на 
моята и около моята възраст наисти-
на са бедни на знания по история. А 
достоверното историческо знание е в 
основата. Чрез него можем да правим 
преценки на причините и следствия-
та за дадено събитие от настоящето. 
Липсата на знание дава шанс за про-
паганди като сантименталното: „И все 
пак, по време на комунизма се е жи-
веело по-добре“. Това са думи на мои 
връстници и те наистина живеят с тази 
внушена илюзия. 

Какво бихте променили като 
млад човек, ако зависеше от Вас? 

Отношението на хората към Бълга-
рия. Бих се опитала и да засиля диало-
га между поколенията в името на една 
кауза – бъдещето на България. Нужни 
са не само вяра, устрем и младежки 
плам. Нужни са и мъдрост, опитност, 
трезвост, познаване на детайлите, ви-
зия за общия план – неща, които мла-
дите учат с времето. Съчетанието на 
младежкия жар с опита на зрялото по-
коление прави всяка мисия възможна. 

Особено когато е в името на 
Родината ни. В този смисъл 
България има нужда от от-
говорни държавници с визия 
за бъдещето й, за да бъде 
отново „държава на Духа“, 
както я нарича академик Д. 
Лихачов.

Като млад човек как оценявате 
ситуацията в България и как виж-
дате своето бъдеще в нея?

България за мен е като изоставена 
къща. От нея лъха чувство на запус-
тялост, безстопанственост и безотго-
ворност. Стопаните й са се изпокарали 
чия е и докато се водят съдебни дела, 
всеки е разграбвал, каквото е можал... 
Ситуацията в България е тъжна, защо-
то управниците не са отговорни към 
завета на Левски за „свята и чиста 
република“. Никой не гледа като гри-
жовен стопанин на България. Няма го 
усещането за жертвеност към Роди-
ната, нито за дълг, който трябва бъде 
изпълнен. 

Колкото до бъдещето на млади-
те хора в страната ни, според мен то 
е свързано точно с това осъзнаване. 
Така всеки според силите си може да 
даде своята дан за България. 

Освен професията, която съм си 
избрала, бих искала да работя за по-
добна промяна в мисленето на хората. 
Всеки от нас носи отговорност. Отго-
ворността е нещо лично, нея не бих 
могла да я вменявам. Но бих искала да 
ги провокирам и събуждам за работа в 
тази посока.

В този смисъл подкрепяте ли 
протестите за оставка на прави-
телството и своите „ранобудни“ 
колеги? 

Главният виновник за положението 
в България, според мен, е тоталитар-
ният режим на комунистическата пар-
тия (БКП), която после се прекръства 
на социалистическа (БСП). Това е пар-
тия, която още с идването си на власт 
през 1944 г. целенасочено унищожава, 
избива съзнателните, будните, творци-
те, личностите... 

Няма как днес тази партия да има 
„прогресивна политика, в чийто център 
е човекът“, както претендират. Кой чо-
век? Безличният индивид в „народните 
маси“? Или свободната по дух личност 
с идеи и мироглед?

Поначало за комунистическата иде-
ология „народните маси“ са ценност, 
а не личността. Те са предпоставка и 
необходимост за „налагане на дикта-
турата на пролетариата“. Дори самите 
думи са стряскащи! Какво значи да се 
наложи една власт? Да се вземе със 
сила, с революция, с кръв, както пишат. 
А диктатура? Защото това е всъщност 
– тези 45 години власт на социализма 
са диктатура. Логично е тогава, че ни-
кой не е имал право на лично и различ-
но мнение. Затова с хиляди са избива-
ни, затваряни и преследвани! И това 
е голямата разлика между „народната 
маса“ и едно гражданско общество. 
Общество от изградени и свободни 
личности.

За жалост в България политици-

„България има нужда от отговорни
държавници с визия за бъдещето й!“

Кристиaна Маринова:

Кристиана Маринова е студент четвърта година по биология в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Буден и граждански активен млад човек. През годините е член на Студентския съвет на СУ, 
деен участник е и в неправителствения сектор. 

Сред толкова политически 
сили, подкрепящи протеста на 
Ранобудните студенти, припоз-
наха ли те някоя от тях за своя и 
защо? 

Костадин Узунов: Не. Не припоз-
наха. Или по-точно казано – не посмя-
ха. След стартирането на промените 
от тоталитарно към демократично 
управление, през 90-те години, и осо-
бено през последното десетилетие 

като цяло в българското общество се 
наложи доминиращото клише „всички 
са маскари“. „Политик“ стана мръсна 
дума, а „партия“ – още по-мръсна. 
Политическото статукво и липсата на 
адекватна алтернатива затвърдиха 
тези нагласи. Особено в обкръжени-
ето на всесилния политически пиар и 
контролирана медийна среда у нас. 

Една от първите линии на пропа-
ганда срещу летните протести беше 
именно за тяхното евентуално „ях-
ване“ от политически субекти. Маси-
раните обвинения и медийни атаки в 
тази насока много бързо вкараха голя-
ма част от инициаторите и активните 
фигури сред протестиращите в така 
желания образ на вечно оправдаващи 
се и предпазливи да не заявят някакви 
лични политически пристрастия. Кли-
шето „всички са маскари“ работеше 
безотказно. Така тези най-масови от 
десетилетия протести бързо бяха по-
литически обезличени и кастрирани. 
Паническото „разграничаване“ от вся-
какви опити за политическа подкрепа 
доведоха до липса на каквато и да 
било такава. 

Получи се парадоксалната ситу-
ация да се протестира от името на 
„всички“ срещу сегашното политичес-
ко статукво, и в същото време да не 
застава никой с лицето си като реална 
алтернатива. Това обезличаване е и 
причината за реалното обезлюдяване 
на протестите. 

Симпатичният опит за създаване 
на „физиономия“ с Протестна мрежа 
си остана опит, защото се опита да 
заобиколи съществуващите форми на 
политически структури, предлагайки 
нещо средно между стачен комитет, 
координационен съвет и обществено 
движение. Тоест – нищо конкретно. 
И те трепереха да не бъдат набедени 
в нищо политическо. И си останаха с 
треперенето. И разходките вечер в те-
сен приятелски кръг. 

Съвсем иначе биха могли да се 
развият събитията, ако от самото на-
чало вместо разграничаване се бе 
тръгнало към търсене на политически 
консенсус по исканите промени в ста-
туквото. Вместо страх от политизира-
не на протеста – търсене на такова! По 
пътя на консолидирането около идеи-
те за радикални промени. И ясната им 
подкрепа. Така се правят политически 
промени, а не с анархистки лозунги и 
екологичен ентусиазъм. 

В така създалата се ситуация, без-
крайно закъснялото включване на сту-
дентите в протестите беше обречено 
да остане без политически съюзници, 
както и без политически перспективи. 
Ако Ранобудните студенти се бяха 
„събудили“ още юни месец, това пра-
вителство вече нямаше да го има. Ако 
Ранобудните студенти не бяха остана-
ли само шепа наистина будни младе-
жи на фона на апатичното си мнозин-
ство от колеги, дори и през октомври 
можеше да има политически промени. 
Но не би. 

Упоритите усилия на група техни 
преподаватели да ги подкрепят с яс-
ното съзнание, че трябва да се поли-
тизира този протест, си остана само 
в рамките на Философския факултет 
на Софийския университет. За съ-
жаление окупациите на Ранобудните 
студенти не успяха да преборят у сво-
ите колеги усещането, че не са прос-
то реплика на протестите навън. При 
това една позакъсняла реплика.

Интервюто взе Ангелина Примова
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Защо т. нар. „преход“ от комунис-
тическа диктатура към свободна де-
мокрация продължава вече 23 години, 
а така и не му се вижда краят? Нито 
като икономически растеж, нито в 
развитието ни като демократично 
общество с нови ценности и общест-
вени взаимоотношения.

Защо ли? Ами защото така нареченият 
„преход“ се оказа едно менте. Така дълго 
изстраданият и болезнен път към Промя-
ната се оказа път към Подмяната! 

Може би трябва да си припомним исто-
рията на неговото зараждане и развитие, 
за да намерим отговорите, които търсим. 
Комунистическата олигархия никога не е 
възнамерявала да изпуска властта. Но ка-
тастрофата на социалистическата иконо-
мика принуди комунистическата партийна 
върхушка да „поотпусне“ юздите на об-
ществото и да допусне наченки на пазар-
ни отношения в блатясалата и напълно 
неадекватна социалистическа икономика. 
Както винаги, българските „другари“ 
изпълняваха безпрекословно запове-
дите на своите началници от Москва 
и следваха техните указания. А те бяха 
ясни. „Пари нема, действайте!“

Империята СССР беше затънала в 
дългове, а индустрията й – тотално разне-
битена. Без заеми от така омразния им За-
пад се очертаваха гладни бунтове и граж-
данска война в комунистическата система. 
Затова бяха принудени да се съгласят на 
отстъпки в посока демократични рефор-
ми и пазарни взаимоотношения. Разбира 
се партийните вождове си правеха 
сметката да пооткрехнат вратата 
на частния бизнес, колкото да позакър-
пят пробитата икономика, но в никакъв 
случай да не позволяват промяна на 
системата като цяло. 

Това е правено неведнъж! 
В началото на 20-те години младата 

комунистическа империя е затънала в 
мизерия, глад и напълно разсипана иконо-
мика след революцията, червеният терор, 
разграбването на частната собственост и 
години гражданска война. Тогава другари-
те комунисти без притеснение обявяват 
новата политика на НЕП, което на руски 
означава „Новая Економическая Полити-
ка“. 

Тази така наречена „нова политика“ 
всъщност си е същата стара пазарна ико-
номика, но ограничена само до дребното 
производство и най-вече за селското сто-
панство, където нещата били трагични. 
И наистина това „закърпва“ крещящата 
липса на хранителни продукти през след-
ващите няколко години, докато комунисти-
ческата система си стъпи на краката. След 
което брутално се разправя с тези дребни 
производители, като голяма част от тях 
заплащат с живота си по време на колек-
тивизацията в края на 20-те и началото на 
30-те години. 

Само в Украйна, която винаги е 
била житницата на Русия, измират 
милиони.

Да, наистина жертвите са милиони и 
има масов канибализъм сред украинското 

население. Напишете в Гугъл (или в Уи-
кипедия) думичката „голодомор“ и вижте 
какво ще излезе! 

Разбира се, в учебниците няма да 
го намерите, както няма да намерите 
и нищо за зверствата на комунисти-
ческия терор. 

Но това е отделна тема. 
Всъщност политиката на НЕП-а 

съвсем не е прецедент за комунисти-
ческите държавници. Нещо повече. Тя 
се прилага масово там, където пробле-
мите с потреблението на основни стоки 
се изостри. Почти няма социалистическа 
страна, където да не съществуваше в по-
малка или по-голяма степен някаква фор-
ма на частен бизнес. В Полша и Унгария 
беше силно застъпен. В Югославия още 
повече. В момента в Китай на практика 
имаме смесена икономика. 

У нас това беше по-скромно, основно 
в системата на т. нар. „частно ползване“, 
което се изразяваше в правото на селя-
ните да обработват малка площ своя или 
наета земя за лична консумация, но и част 
от получената продукция да продават или 
предават за изкупуване. По тази причина 
по пазарите в градовете тогава имаше зе-
ленчуци и плодове от „частници“. Вярно, 
малко по-скъпи от държавните, но пък ги 
имаше, при това с по-добро качество. 

Така беше и с отглеждането на живот-
ни. Най-вече прасета, които след угояване 
се продаваха задължително на държава-
та. Затова и селяните тогава си живееха 
доста добре, защото каквото и да произве-
дяха, гладният и вечно в дефицит социа-
листически потребителски пазар го поглъ-
щаше моментално. 

Торовете, семената, храната за жи-
вотните, препаратите и техниката за об-
работка на практика им излизаха почти 
безплатно, 

защото се крадеше поголовно от 
държавните стопанства. 

Дори и трудът им беше почти безпла-
тен, защото всички се водеха някъде на 
работа, но реално по-скоро се грижеха за 
своето. Затова и държавното селско сто-
панство изнемогваше и на практика не мо-
жеше да си прибере реколтата без т. нар. 
бригадири. 

За по-младите пояснявам, че всяка 
година в края на лятото и в началото на 
есента всички ученици, студенти, войници 
и повечето държавни служители задъл-
жително отиваха на бригади да събират 
селскостопанска продукция. Безплатно, 
разбира се! На служителите им си тече-
ше заплатата в предприятията, където 
работеха, но останалите вземаха някакви 
стотинки или изобщо нищо. Общо взето си 
беше

класическа феодална ангария.
Основите на социалистическата ико-

номика всъщност са положени предимно 
именно с подобна ангария и затворничес-
ки робски труд. Особено в края на 40-те 
и през 50-те безплатният принудите-
лен труд в България „за държавата и 
Партията“ е масово и обичайно явле-
ние. 

В тази връзка искам да припомня, че 
у нас пооткрехването към пазарно сто-
панство започна по-осезателно след 1986 
г. и прословутият Указ 56, с който се рег-
ламентираше правото на дребен бизнес, 
основно под формата на аренда. 

Така че събитията в края на 1989 
г. си бяха част от промени, започнали 
години преди това. Както икономически, 
така и донякъде политически с обявения 
курс към „гласност и преустройство“ от 
Михаил Горбачов след 1985 г. 

Затова не бива да се забравя, че на 10 
ноември 1989 г. не се е случила никак-
ва революция, а просто комунисти-
ческата партия смени своят лидер 
Тодор Живков. Диктаторът, управлявал 
държавата още от средата на 50-те годи-
ни. С неговата смяна стартираха много по-
интензивно и така необходимите реформи 
в политическата система. 

В Полша вече се бяха провели пър-
вите свободни избори и комунистите за 
първи път след Втората световна война 
нямаха мнозинство в парламента. В Унга-
рия нещата също вървяха в тази посока. 
В Източна Германия упорството на тамош-
ния партиен елит доведе до зрелищното 
рухване на Берлинската стена и всенаро-
ден устрем към обединение със Западна 
Германия. 

Опасенията на българските партийци 
от подобен „избухлив“ сценарии ги накара 
да се разбързат и скоростно да си създа-
дат опозиция и да преминат към „свобод-
ни и демократични“ избори през 1990 г. 
Едва в последните години с разсекретява-
нето на досиетата на бившата Държавна 
сигурност започна за се очертава злове-
щата картина на тотално внедрява-
не на свои хора в новосформиращите 
се партии и сдружения в края на 80-те 
и началото на 90-те години. Както и 
на тоталната им манипулация и въз-
можност за влияние и контрол. 

Това обяснява до голяма степен и защо 
политическата ни класа се оказа зачената 
в грях и на практика назначена и контро-
лирана от комунистическите тайни служби 
и партийновластова олигархия. Ляво, дяс-
но, център, независими… – на практика 
почти всички бяха под контрол на бившите 
партийни и държавни кукловоди. Появеше 
ли се някой честен и свестен политик, той 
бързо биваше изтикван настрани, окалян 
с черен пиар и прогонен от политическата 
сцена. 

Оцеляваха само най-безскрупулни-

те и брутални политически хамеле-
они. 

Като следствие на този процес и по 
пътя на естествения подбор виждаме с 
каква политическа паплач разполага Бъл-
гария в момента в Народното събрание. 
Че и не само там… 

Относно икономическата мимикрия на 
системата, всеизвестни са историите с 
раздаваните куфарчета и назначаваните 
бизнесмени. И аз самият съм бил сви-
детел и на куфарчета, и на назначени за 
бизнесмени пълни кретени, но с партийна 
поддръжка. 

Само дето духът на капитализма, пус-
нат от комунистите, се оказа непосилно 
да бъде контролиран и затова социалис-
тическата система не само не се запази, 
но и съвсем се разпадна. Особено след 
разпадането на СССР и избухването на 
серия регионални военни конфликти там. 
Така другарите тук бързо-бързо забравиха 
за идеалите и с мерак се впуснаха в част-
ния бизнес. 

На практика социалистическата 
система катастрофира зрелищно 
едва през късната есен на 1996 г. и зи-
мата на 1997 г. 

Последвалата масова приватизация 
просто беше неизбежна и безвъзвратна. 
Както в края на 1996 г. държавната собс-
твеност все още представляваше повече 
от 80 % от икономиката на страната, така 
няколко години по-късно се беше стопила 
наполовина. 

Отделен въпрос е, че приватизацията 
съвсем не се оказа задължително зара-
ботване на пазарни правила, а по-скоро 
разграбване без правила. Така очакваното 
още от края на 80-те години преминаване 
към свободна и работеща конкурентна па-
зарна икономика така и не е настъпило до 
ден днешен. Големи отрасли от иконо-
миката все още се контролират зад-
кулисно, властово и олигархично. 

Почти неработеща съдебна система, 
мудна и корумпирана държавна и общинс-
ка администрация, партийна обвързаност 
с бизнеса поради неизбежната му зави-
симост от държавната и общинска власт. 
Всичко това очертава нерадостната дейс-
твителност, която ни заобикаля. 

Всички си задават въпроса 
„Как можем да излезем от тази 

задънена улица и мрачна безперспек-
тивност?“

За съжаление, мнозинството от съна-
родниците ни не виждат нито изход, нито 
перспектива извън имиграцията на Запад. 
За още по-голямо съжаление, ако този 
процес продължи с досегашните темпо-
ве, държавата ни буквално ще се стопи 
през следващите десетилетия. Ако не се 
вземат бързи и радикални мерки още 
сега, веднага, България ще загине. Или 
по-точно казано, ще се самоубие, раз-
тваряйки се в други етноси, култури, 
общности и бъдещи перспективи. 

Що се отнася до това какви трябва да 
бъдат тези мерки, това е тема за друг и 
по-обстоен анализ. 

Костадин Узунов е завършил философия в СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“. Има собствен бизнес от 24 години. Политически активен 
е, но никога не е членувал в партия. Участник е в протестите 
през  1989 г., 1997 г. и тези от юни 2013 г. до днес. 

ЗА ПРОМЯНАТА И ПОДМЯНАТА
Костадин Узунов
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Още от баба си знам, че няма нищо 
случайно на този свят. А баба ми, Бог 
да я прости, беше голям дипломат. 
След нея не се роди втори – нито в 
родата ни, нито в наше село, а като 
гледам и в държавата…

Щото дипломацията не е само 
приказки. Нито е „леко момиче“, както 
я набеждават. А някои си мислят, че 
като „олекнат“ и хоп – значи са дип-
ломати. Ето гледам сега и премиера 
ни с фамилията на комшиите от наше 
село:

-  Ще ходите ли в Сочи, г-н пре-
миер?

-  Да, присъства в програмата 
ми.

-  Ама как така – Германия, Фран-
ция, Англия, САЩ я бойкотират за 
неспазване на човешки права!

-  Не сме толкова влиятелна 
страна, знаете за какво става въп-
рос.

И баба ми беше лаконична, 

ама се държеше на 
ниво и затова хора-
та я гледаха някак с 
респект и уважение. 
Щото никога не се 
сравняваше – ни със 
селянките, ни с граж-
данките. Имаше си 
вътрешните критерии 
за всяко нещо и това 
кой какъв е хич не я ин-
тересуваше.

Жена с достойнство 
си беше и това си е.

Колко са я викали да кумува на кръ-
щенета и сватби… Ама като си науми, 
че нещо не е по Божия норматив, и 
край! И аз съм я молила даже. Обаче 
веднъж ме сряза и повече не посмях. 
„Как, вика, ма, ще кумувам на тия, да 
им ям от хляба! Утре с какви очи ще 
кажа на хората, че сме се сродили?“

Мъдър човек беше баба ми и дал-
новиден. Някак овреме ги предвижда-
ше нещата. Особено лошите.

Гледам го сега и нашия премиер на 
снимката от олимпиадата. Колко мно-
го му липсва едни съветник като баба 
ми. Хубаво, отишъл на игрите в Сочи, 
ама го поканили на маса човека. Не е 
за отказване. Ама това какво сочи? Как 
ще каже сега, че не са му роднините 
това?

Ами на маса – рода до рода нареж-
дат – в цял свят е така!

А до него Янукович от Украйна, Ис-
лам Каримов от Узбекистан. И за се-
вернокорейския се съмняваха… 

Хайде, може архари да не са му 
предложили да лови в Узбекистан, 
след скандала с Гоцето. Ама за какво 
друго да си говорят бе, хора!? Може 
да са се попремерили по най-дълго 
устискване на протести срещу власт-
та им. Може и опит в борбата с граж-
данското общество да са обменили. 
Щото малко притеснен ми се вижда 
премиерът на снимката. Но така е. 
Веднъж опознаеш ли си родата, пос-
ле ставаш като нея.

Баба ми все казваше, че „на стра-
ха очите са големи“ и че „човешкото 
око за власт наяда няма“. А като не 
се държиш на ниво, от страх – и Бог 
ти се вижда високо, и „царят“ изглеж-
да далеко (в Брюксел чак). А матушка 
Русия – ей я къде е – комшийка! Чака 
ни с отворени обятия в Евразийския 
съюз…

Хубаво поне, че Янукович вече не 
е президент и Киевският Евромай-
дан с цената на много 
жертви ни отдалечава 
от тези необятни обя-
тия…

То с тая надежда 
ще си и останем явно.

Но мисълта ми е 
да си знаете – следва-
щия път на изборите 
първо питайте за ба-
бата на кандидата и 
за родата. Помислете. 
И после гласувайте!

Вихра Мартенска

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Общото събрание на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“

На своето годишно събрание Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ констатира, че професията на военнослужещия продължава да бъде неспра-
ведливо принизявана, дискредитирана и маргинализирана. Под формата на възстановяване на правото за ранно пенсиониране се отнемат други сериозни 
социални придобивки на кадровите военнослужещи. Повече от две десетилетия правителства и парламенти приемат недостатъчни отбранителни бюджети, 
лекомислено орязват разходите за поддържане и модернизация на въоръжените сили, превръщат офицерите, сержантите и професионалните войници в 
заложници на краткосрочни и късогледи политически сметки. Повтаря се порочната политика отбраната да бъде жертвана в името на социален популизъм с 
краткосрочен тeснопартиен електорален дивидент и дългосрочно снижаване способностите на Въоръжените сили.  

На 10 август 2013 г. Съюз „Атлантик“ депозира в комисията на Народното събрание 14 предложения за промени в Изборния кодекс. С огорчение узнахме, 
че във внесения за гласуване в парламента проект не е прието нито едно от предложенията ни.

В обръщението на президента на Републиката от 29 януари т.г. два от предложените за референдум въпроси се покриват с нашите предложения, поради 
което го подкрепяме. Подкрепяме и идеята за електронно гласуване. Смятаме, че е назрял моментът да бъдат прилагани съвременни изборни технологии, а 
работещите в чужбина близо 2 милиона българи, които формират значителна част от националното богатство, да ползват правото си на глас. Това ще улесни 
и гласуването на участващите в мисии и операции военнослужещи, както и на онези, които работят в многонационални щабове в чужбина. 

Предлагаме преди окончателното приемане на Изборния кодекс от Народното събрание отново да бъдат прегледани и включени предложенията на някои 
неправителствени организации, сред които и идеите на Съюз „Атлантик“.

 Заявяваме категоричното си становище, че страната ни няма да излезе от порочния цикъл на политически кризи и скандали, ако народът не се произнесе 
по болезнения въпрос да бъде свикано Велико народно събрание, което да изработи нова Конституция.

Дотогава смятаме, че усилията на правителства, партии, неправителствени организации и граждани трябва да бъдат насочени към укрепване на нацио-
налната отбрана, към връщане на престижа и привлекателната сила на военната професия, към превръщането й в дългосрочна и престижна инвестиция от 
страна и на гражданина, и на държавата.

Общото събрание категорично възразява срещу намеренията на Министерството на отбраната да уволни сегашното ръководство на в. „Българска армия“, 
състоящо се от доказани на национално равнище журналисти.

30 януари 2014 г. София

Председателят на БДФ Жаклин Толева и членове на 
БДФ в подкрепа на свободна Украйна пред украинското 
посолство в София, на 23.01.2014 г.

Снимка: в. Дневник

ПП Български демократически фо-
рум със загриженост следи обстанов-
ката в Украйна и осъжда погазването 
на човешките права, включително и 
посегателствата срещу живота на про-
тестиращите украинци.

На карта е поставен суверенитетът 
и бъдещето на Украйна като държава, 
като се погазва правото на украинския 
народ да бъде независим и свободен.

Истината е, че Украйна е не просто 
арена на борба между комунистичес-
кия тоталитаризъм и демокрацията. 
Днес тя е арена на сблъсък между рус-
ките имперски интереси и демократич-
ния свят в лицето на ЕС, САЩ и т.н.

На фона на това изказването на 
руския външен министър Лавров, че 
европейските му колеги се държат 
„безцеремонно“ и „неприлично“, като 
се месят във вътрешните работи на 
суверенни държави, е повече от ци-
нично!

Ние, ПП Български демократичес-
ки форум, подкрепяме справедливата 
борба на будното гражданско общест-
во в Украйна, което се доказа като част 
от демократичната общност!

Позиция на БДФ
за УкрайнаКакво ни сочи Сочи


