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„Те, българите ще предадат правата вяра на Бога, 

превъзхождайки целия свят!” 
 

Сказание за Сивила,  ХIIІ в  
 

Българи, вие държите в ръце първия брой на списание "Велика България". То се появява сега, 
защото днес Българският народ е сринат до най-ниското стъпало в своята хилядолетна история, 
защото днес в България живеят не повече от 6 милиона Българи, защото днес ние нямаме своя 
собствена армия или държава, защото днес етнонимът "Българин" звучи не гръмко и гордо, а срамно 
и обидно. Мракът се е спуснал над нашата Велика в миналото България. Родината ни е превърната в 
жалка колония, в която се води тиха, но агресивна война срещу Българите. Ценностната система на 
повечето ни сънародници вече е срината и подменена с чужди и фалшиви конструкции. Войната 
срещу Българите и България при правителството на “триглавата ламя” вече е тотална.  

Напоследък стана модерно да си националист и хора, които допреди няколко години бяха 
върли противници на национализма, сега се бутат в челните му редици. Самата идея "Български 
национализъм" бе опозорена чрез няколко добре контролирани лъженационалистически партии и 
организации. Самото понятие Български национализъм се възприема като нещо смешно и загубило 
всякаква връзка с действителността. 

Българи, не се поддавайте на това внушение, целящо веднъж завинаги да ни повлече към 
пропастта на националния нихилизъм – пропаст, от която няма спасение! Мътният информационен 
поток, който ни залива, е твърде опасен. Днес, тук и сега, на нас се пада огромната отговорност да 
спасим Родината си от унищожение и да изпълним заветите на своите предци. Векове наред те се 
бориха и проливаха свещената си кръв по целия Балкан, за да ни има нас и за да я има България - 
горда, независима и непобедима. Българският национализъм не са тарикатите, които постоянно се 
изтъкват и търсят облаги.  Българският национализъм сме всички ние, всички Българи - нашите деди, 
майки и бащи, синове и дъщери. Българският национализъм не е смехотворен или загубил връзка с 
действителността, той не е партийна доктрина или машина за пари, той е единственото спасение за 
България! 

Първата стъпка в борбата срещу Врага е създаването на модерна Българска национална 
идеология. Именно затова започва издаването на сп. “Велика България” като сериозно идеологическо 
и теоретично списание за модерния Български национализъм. Нашата мисия е да разработим 
солидните идеологически основи за бъдещото Освобождение на България. Липсата на здрави 
идеологически основи спира победоносния поход на Българския национализъм и го отклонява в 
пътища, които водят към бездната. Целта на сп. “Велика България” е да посее идеологическите 
семена и да засили психологическата и идейна боеготовност на Българите, които имат воля за 
съпротива. А жътвата, както предвиждат древните Български пророчества, ще бъде кървава.  

Заради това ние започваме да издаваме това списание, въпреки всичко и всички с една-
единствена цел: да ви помогнем да откриете верния път – пътят, който да ни отведе към 
Освобождението. Избрахме за име красноречивото "Велика България", не от мегаломания, а защото 
това е свещеният завет на предците ни и целта, която никога не трябва да спираме да преследваме, 
защото единствено Велика България гарантира спасението на нашия народ. В страниците на 
списанието ще ви даваме информация както за актуалните проблеми, стоящи пред Българското 
общество, така и за славната история и блестящата ни култура, ще ви запознаем с идеологическите 
въпроси, свързани с Българския национализъм и с аспектите на националната сигурност. Надяваме се 
списанието да се превърне в камбаната, която да пробуди всички наши сънародници, задрямали 
зимен сън, и в онзи, така нужен ни днес, меч на духа, с който всички истински българи да разсекат 
затягащите се окови около тялото на майка България. Да спасим България! 

 

От Редакцията 

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ              Редакционна 
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ПОУКИТЕ ОТ УЧИТЕЛСКИТЕ ПРОТЕСТИ 
 

Павел Граматиков 
 

Някои неща трябва периодично да се напомнят на самозабравилите се днешни наши управници, кои-
то развалиха „седЕнката”. Например, че Ирландия заложи на образованието преди двадесетина години, 
включително със съответното финансиране, а не само с красиви лозунги. Резултатът – най-високи темпове 
на растеж, които превърнаха най-бедната европейска страна в една от най-богатите на континента. Съвре-
менният Сингапур дава 12% от бюджета си за образование, а от 2001 г. има изградена електронна система за 
оценяване на учениците на държавно ниво, т.е. електронни дневници, в които се записват всички данни за 
успеха, поведението и развитието на учениците. Естествено с нейна помощ фирмите и държавната адми-
нистрация избират най-способните, за да ги привлекат на работа. За да работят за държавата си. 

Да надзърнем в собствената си история. При управлението на Стефан Стамболов има държавна по-
литика във всички населени места, където има макар и само пет деца, да се открива училище. И държава-
та не се интересува от разходите, защото всички български деца трябва да са научени на четмо и писмо, 
да знаят родната си история, за да бъдат умни и будни българи, обичащи Родината си. Отделно Стамбо-
лов дава луди пари да открива нови училища в поробените още краища на Отечеството – в Македония и 

Беломорието. И все пак той е само продължител на традицията, за-
почната от Възраждането. Защото до 1878 г. България, която още 
няма самостоятелна държава, има повече училища от свободните 
Гърция и Сърбия взети заедно. И учителската плата в болшинството 
от случаите е била голяма. Документирано е как за година работа,  
учителят спокойно си купува къща с четири одаи и двор. В биогра-
фията на един от първите наши химици пише, че понеже нямал пари 
да открие фабрика се „... принудил да стане учител”, за да събере 
бързо капитал. След три години със спестеното открива първата 
българска фабрика за сапун.  

А навремето, в края на по-миналия век в Царство България 
е идвала британска училищна делегация, за да проучва българс-
кия образователен опит. Защото по тяхна преценка българският 
модел бил най-добрият в Европа и искали да го прилагат в анг-
лийските училища. 

И ако тези факти са твърде отдалечени във времето и прост-
ранството от нашата съвременна реалност, това е жалко. Защото уп-
равляващите и придворните ни медии ни проглушиха ушите как 

учителите са мързеливи, корумпирани, некомпетентни. Ахмед Доган отсече,  че  ”...75% от тях не ставали 
за нищо”. И на тази обида реагираха само учителите. Държавата и партиите отсъстваха. А истината е дру-
га. Управниците ни не стават за нищо, начело с Доган и мафията му ДПС. И само ако спрат кражбите на 
обръчите му от фирми, ще има пари и за учителските и за лекарските заплати, и за пенсионерите.  

Достатъчно пари за заплатите на учителите ще има и ако се прекрати далаверата с учебниците, 
издавани от фирмите на някои видни комунисти. Ежегодно милиони се изливат в абсолютно ненужни 
и дори вредни учебници – неграмотно и некадърно написани, със заложени антибългарски идеи в тях 
или непригодни за възрастта на учениците, за които са предназначени. И тази многомилионна кражба 
на „издателите” се мотивира с „правото на избор” на учебници от учителите. А конкурсите за тях са 
нагласени в министерството, където се отчитат комисионите. 

Всъщност образователна реформа е необходима. Но тя не може да се изразява в съкращение на 
учители, увеличаване на натовареността им или създаване на паралелки от по 40-50 ученика, както 
искат да ни убедят от образователното министерство и някои мастити икономисти. Реформата трябва 
да е точно обратното на това. 

Намаляване на броя ученици в паралелките, за да се гарантира по-спокойна и качествена работа 
на учителите, които ще могат да обърнат внимание на всяко дете. 

Подновяване на цялата материална база на училищата, включително снабдяването им със съв-
ременна техника. Рязко дву- и трикратно повишаване на заплатите на учителите. Прекратяване на бе-
зумието с ежегодните смени на учебниците и разбира се работа с качествени български такива, а не 
написани по поръчка на външни антибългарски сили. 

 

                          Актуално               ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Строг контрол върху качеството на работа на учителите, но от компетентни хора, а не от из-

мислени политически назначени по квотен принцип инспектори. 
И разбира се, премахване на тестовете. Те са елемент от западната система за промиване на мозъците 

на учащите се с цел да подготвят работници за конвейера. А нашата образователна система поне досега съз-
даваше мислещи хора. На някои явно това им пречи. Защото е казано: „Прост народ – слаба държава”. 

Но българските учители дадоха открит урок по гражданско достойнство в шестседмичните си 
протести. И в това е надеждата ни, че враговете няма да успеят да съсипят докрай учебното дело, съз-
дадено от нашите възрожденци. Защото в духовността е силата българска. И ще продължаваме да пе-
ем: „Напред! Науката е слънце, което във душите грей!  

Напред! Народността не пада там, гдето знаньето живей!” 
 
 

АЛЪШ-ВЕРИШ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ 
 

Петър Осоговски 
 

Изборите за местна власт отново ни предложиха хиляди случаи на едно обичайно за 
"демократична" България явление - купуването на гласове. На места някои партии, коалиции или 
обикновени бизнесмени спечелиха именно благодарение на купените гласове, а на други, въпреки 
хилядите похарчени левове, не успяха, но не това е най-важното. Важно е самото явление "купуване 
на гласове". Освен него в последните години все по-масово е и едно друго - "изборният туризъм". 
Хиляди турски граждани изминават хиляди километри с рейсове, осигурени от ДПС, благодарение на 
милионите взети по един или друг начин от джоба на всички българи, за да гласуват за 
политическите феодали от най-етническата партия в България и за да и осигурят сигурно място във 
властта, тоест в ограбването на българския народ и унищожаването на нашата държава. 

Явлението купуване на гласове се зароди 
веднага след "демократичните" промени в 
нашата Родина. И така вече 18 години... Цяло 
едно поколение се роди и израсна, а купуването 
на гласове не само не престана, а доби 
ужасяващи размери. Така например днес в края 
на 2007 г. в България, която е член на 
Европейския съюз, в десетки общини кметове и 
общински съветници си осигуриха креслата 
благодарение на ориенталските "бакшиши". За 
да разберем каква заплаха се крие зад това 
явление, трябва да изследваме не само 
повърхностните му прояви, но и дълбоките му 
корени. 

На първо място трябва да видим какви са причините, които доведоха до възникването и 
разпространението на предизборното купуване на гласове. Тук могат да се посочат няколко различни 
групи причини, като главен обособяващ фактор е етническата принадлежност на платените 
гласоподаватели. Етническите българи (най-малката по численост група от платените 
гласоподаватели) гласуват за пари главно по две причини: първата е, че искат да помогнат на познат 
или приятел и оттам да изкарат някой и друг лев; втората е доста по-сериозна и доста по-
обезпокоителна (поне за днешните ни управници, ако благоволят да се замислят върху нея): 
българите продават своя глас, тъй като не вярват в демокрацията, тази демокрация, която успя да 
срине живота на стотици хиляди наши сънародници, тази демокрация, която прогони от България 
най-напредничавите й умове, младите специалисти, мечтателите и идеалистите, тази България, в 
която политическата клика се е качила не на гърба, а на врата на народа и където всеки ден се 
извършва планомерен геноцид над нашия народ. Тази демократична България не е майка, а мащеха за 
много българи и никой няма правото да ги обвинява за това, тъй като тук, в земите между Черно море 
и Осогово, между Дунава и Родопите българите не са господари в собствения си дом, а обикновени 
дойни крави и овце. 

 
 

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ               Актуално 

Те решават съдбата ни. 
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Затова някои етнически българи са склонни да продадат своя глас, като в този акт те виждат някаква 
форма на скрит протест срещу цялата система. Тук не е мястото да говорим дали и ние сами не сме си 
виновни за сегашното положение, просто констатираме фактите към момента. На второ място е редно 
да разгледаме циганите, които са и най-масовите участници в покупко-продажбата на гласове. Те са 
специфична общност с нулева степен на интеграция в българското общество, която прави каквото си 
пожелае и продаването на гласове е просто още един начин за печелене на пари. Циганите не спазват 
българските закони, за което впрочем най-виновни са политиците, тъй като именно те са законодатели 
и именно от тях зависи в най-голяма степен прилагането на всички закони в държавата. Но явно 
законите, както е било и по турско, са едни за господарите и други за гяурите. Третата голяма общност, 
за която се твърди, че участва в предизборния алъш-вериш, са турците. Тук обаче положението е малко 
по-различно. Вярно е, че има и директно купуване на гласове, особено по местата, където ДПС няма 
кой знае колко силна власт, но е факт, че на повечето места, където етническата партия ДПС се е 
укрепила, се използва друг вид купуване на гласове, а именно икономическа принуда. Тези, които не са 
с партията, не получават работа и търпят различни други форми на икономическа принуда. Това не е 
тайна за никой в държавата, но досега няма предприето нито едно действие, което да ограничи 
незаконните действия на тази неконституционна партия. Това може би се дължи на факта, че самата 
партия винаги успява да се докопа до властта и с редица ориенталски номера се задържа там вече 
повече от десетилетие. В общи линии това са водещите причини, които карат хора от различните 
етнически групи в нашата държава да продават съвестта и гласовете си. 

На второ място трябва да видим и кои са 
най-големите печеливши от търговията с 
гласове. Безспорно в този момент това е ДПС. 
Етническата партия все повече и повече губи 
подкрепата на намаляващото турско население 
в България и се ориентира все по-активно към 
спечелването на циганския вот. Това не е 
особено трудно като се имат предвид огромните 
финансови средства, с които разполага партията 
на Ахмед Доган. Освен това тук много лесно на 
местно ниво се вкарва и антибългарска 
риторика, понеже, видиш ли, турците и 
циганите били еднакво дискриминирани от 
българите. Твърдение, което само по себе си е 
изключително погрешно. В България нито 
турците, а още по-малко циганите са жертви на 
каквато и да било дискриминация, което не 
може да се каже за обикновените българи. 
Благодарение на купените от циганите гласове 

ДПС започна да печели мандати за общински съветници или дори за кметове в населени места, 
където след Освобождението не е останал и един турчин. Това започва да става още по-
притеснително с оглед на все по-намаляващата избирателна активност на българите, които като цяло 
трудно могат да бъдат изкушени от парите не само на Доган, но на която и да било друга партия. 
Незаконното купуване на гласове ще доведе до много неприятни резултати на парламентарните 
избори. Другите големи печеливши на тези местни избори са отделни бизнесмени, които 
благодарение на парите и връзките си успяват да си издействат кресла на общински съветници, а най-
талантливите в търговийката дори стават кметове. Това от една страна е добре, тъй като печелят хора, 
които искат да превърнат дадена община в печелившо предприятие, но от друга страна стои въпросът 
- на каква цена? Трябва ли да унищожим природата си, едно от последните неща, с които можем да се 
гордеем? Трябва ли за жълти стотинки да продадем бъдещето на децата си? Не мисля. 

Третият и според мен най-важен въпрос е какво ще стане, ако не се спре алъш-веришът. 
Отговорът на този въпрос е изключително мъчителен за всеки, който обича Родината си. България 
отново ще се превърне в турски вилает. Скоро българите съвсем ще престанат да гласуват, защото все 
по-ясно се вижда, че никой не иска да спре циганите, обявили твърди тарифи за своите гласове или 
туристите от Анадола, които идват с рейсове и камиони да гласуват за кметове на село или град, в 
които не са живяли и два дни. 

 

                          Актуално               ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Новите башибозуци идват с рейсове и на 
пръв поглед изглеждат невинно. Но съвсем не са 

безобидни. 
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Безконтролният произвол на ДПС придобива все по-застрашителни размери и скоро те ще 

успеят завинаги да бетонират своето място във властта на "демократична" България. От друга страна, 
българите все повече ще се обезверяват, а Родината ни все повече ще се обезбългарява, тъй като 
способните и кадърни млади хора ще заминат някъде, където спокойно ще могат да отгледат децата 
си, а тези, които останат в България, или ще играят по свирката на новите властници, или няма да 
имат възможност да живеят нормално, което значи че и естественият прираст сред етническите 
българи ще бъде константно отрицателен. Такава е перспективата пред тази България, в която 
значение имат не политическите платформи, чистите идеали, позитивните идеи или достойните хора, 
а мръсната ориенталска търгащина. 

Така в най-общи линии изглежда обстановката около поредните избори за местна власт в 
бившата държава на българите. И ако сега все още има някаква надежда за спасение, тя е във всеки 
един от нас. Нека се върнем към идеалите на своите предци и да спрем да се продаваме или 
предаваме, защото България е нашата Родина, тя е наша държава и никой няма право срещу десет или 
двадесет лева и един продаден глас да стои по-горе от нас! Нека отново достойнството и гордостта 
станат добродетели, а не повод за срам и подигравки. И нека всеки знае, че лично той с всяка своя 
постъпка е отговорен за бъдещето на децата и Родината си! А те не се продават. 

 
 

АКО БЯХ СИОНСКИ МЪДРЕЦ… ЩЯХ ДА СЪЗДАМ ТОПЛОФИКАЦИЯ 
 

Свобода Зелинска 
 

Зимата дойде, а с нея и ужасът на стотици хиляди българи в големите градове от предстоящите 
сметки за парно. Страховитите сметки, изготвени от някой си Л. Леви, отново ще запълнят пощенс-
ките ни кутии. От доста години топлофикациите са се превърнали в защитени от държавата крими-
нални организации за рекетиране на българите. Закрепостяването на българите към Топлофикация и 
налагането на непосилни сметки за парно е част от сложна система за системно ограбване на голяма 
част от нацията ни. Корените на злото естествено са на високо политическо ниво, както стана ясно от 
неуспешното дело срещу бившия шеф на Топлофикация – София, известен като Вальо Топлото. По-
литическата клика изсмуква от нас огромни средства чрез бруталния рекет на топлофикационните 
дружества. А такива като Вальо Топлото са просто добре платени бушони.  

Рекетьорската система на топлофикациите обаче 
има и сериозен антибългарски характер. Схемата е опи-
сана в едно от класическите произведения по подривна 
пропаганда – “Протоколите на сионските мъдреци.” Чрез 
налагане на либерален безпорядък, забъркано законода-
телство и развратени държавни институции нациите ще 
бъдат доведени до пълен  хаос и изтощение. В това със-
тояние нациите сами ще поискат международната власт 
на “сионските мъдреци”, които в подходящия момент ще 
се явят като спасители. Дори да не е привърженик на 
конспиративните теории и без да приема буквално тезата 
за “сионските мъдреци”, всеки здравомислещ българин 
може да открие сходството в подхода. Така наречените 
държавни институции и дружества като Топлофикация 
се превръщат в ракови образувания – прогнили, развра-
тени и разяждащи националния организъм. Подложен на 
рекета и тормоза от страна на държавната бюрокрация  и 
дружества като Топлофикация, униженият българин, без 
много да му мисли, би си казал: “Да ... държавата! Българска работа!” Оттук много лесно е да се пре-
мине в мисленето, предписано в Протоколите – българите сами да пожелаят “спасение” в някаква 
чужда международна власт, която ще оправи “бакиите ни”. Така криминални системи като Топлофи-
кация и корумпираните държавни учреждения стават ключови маши на антибългарската пропаганда 
в България. Ето защо гражданската съпротива срещу рекетьори като Топлофикация ще бъде важна 
част от битката за Свободна България.  

 

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ               Актуално 

Рекетът на Топлофикация е еле-
мент от целенасочената антибългарс-
ка политика за подриване на българс-

ката държавност и нация 
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ТРЕТИЯТ ПЪТ 
 

Виктор Ташков 
 

В сферата на политическите доктрини и идеи съвременният свят в продължение вече на много 
десетилетия е ограничен в плоскостта на западната демокрация и на съветския социализъм, тъй наре-
чените „десни” и „леви” политически учения. Неуловимо и с изключителна последователност от по-
лезрението на народите бяха изключени всички други възможности, оставяйки в забрава един съвсем 
различен светоглед и един съвсем различен свят. 

Това, което трябва да се има най-напред предвид е, че всъщност „лявото” и „дясното” в съвре-
менната политика са две проявления на едно и също зло. Въпреки че отвън погледнато техните пред-
ставители са в ожесточена борба един срещу друг, в идейната сфера (а често и на практика!) те лежат 
на едни и същи основни принципи и започват от едни и същи изходни позиции. Всъщност това, което 
е най-общото помежду им, е техният враг – светът на Традицията. 

Изключително подозрително е, че в условията на така често прокламирания плурализъм на 
мненията, всички позволени и допустими идеи са всъщност издънки на материалистичните и егали-
таристичните течения във философията и политиката. Всичко различно от това бива нападнато и 
унищожено с изключителна упоритост и разнообразие от средства. Това показва две неща. Първо, 
двата уж противоположни политически строя – „дясното” и „лявото” – са двете глави на едно и също 
чудовище, чийто враг му е добре известен. И второ, съществува широко мащабна координация между 
почти всички структури, институции и обществени кръгове, които биват прецизно и мощно насочва-
ни срещу общия враг. 

„Третият път” – като главна концепция в периода между световните войни, беше изключен като 
възможност за избор, защото той не се включваше в елементарните интереси на нито една от „вели-
ките сили”. Това тихомълком направено съглашение между всички основни играчи на световната 
сцена е истински белег за тяхната естествена идеологическа близост помежду им и е показателен 
факт за това, кой е главният им противник – Традиционният свят, този, когото с много усилия успяха 
да разрушат из основи. 

Утрешните светове лежат в днешните умове на хората. Но ако тези умове са изкуствено държа-
ни в клетката на съвременните „общоприети” идеологии, те няма как да родят нова реалност. Тя ще 
остане имагинерно понятие, пребиваващо само в несъществуващите паралелни клонове на историята. 
Подривните сили, които събориха стълба на Традиционния свят, съвсем предвидливо са преценили, 
че е по-евтино да не допускат създаването на огнища на различно мислене, вместо след това да по-
тушават техните пожари. Тъй като срещу Идеята не е възможно да се противостои с оръжие, просто-
то решение е тази Идея да не се допуска до ума на съвременния човек. Това се оказа не особено труд-
но, предвид технократизацията на нашето битие и ограничените духовни потребности на голяма част 
от човечеството. 

Необходим е един кардинален преврат на днешния свят, и то най-напред в неговата духовна и 
идейна сфера. Съвременният упадъчен светоглед, водещ към неминуема духовна и физическа гибел 
на нашата Цивилизация, дори физическото изчезване на нейните представители, трябва да бъде заме-
нен с един здрав идеен фундамент, основан на Традицията и традиционните порядки, ценности и 
структури. 

Традиционните идеи като наследство, което не бива да се пренебрегва и забравя дори когато 
носи и тежестта на своята могъща и древна снага, са абсолютната противоположност на съвременния 
свят. Традиционният свят е царство на Духа, а съвременният – на материализма. Човекът на традици-
онните ценности е човек, който намира основа на своето съществуване в причини от висш порядък, а 
не в собственото си благополучие и хедонистично удоволствие. Удовлетворяването на нуждите, как-
то в пряк животински смисъл, така и в преносен, се е превърнало в движещ мотив за живота на почти 
цялото съвременно човечество, принизявайки го до прост консуматор, до безсмислена биологична 
единица, която освен всичко друго си позволява за собствено удоволствие да руши всичко около себе 
си, включително и собствения си дом – планетата Земя. Човечеството днес упорито и с настървение 
по всевъзможни начини реже клона, на който седи и е математически предвидимо, че неминуемо ще 
падне.  

 
 

                          Идеология              ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Пътищата, които ни се предлагат в духовно-политически аспект, водят само до едно – пропаст-

та. Единствената спасителна алтернатива е едно радикално пробуждане и преобразуване на всички 
аспекти от живота, едно връщане към света на Традицията и традиционните ценности, чрез извърш-
ване на Консервативна революция. Тази революция има за задача да разруши прогнилите сгради на 
съвременния свят, да изхвърли техните отломки и да възстанови зданието на Традицията. 

Консервативната революция е консервативна, защото е за запазване на стария свят, обратно на 
всички съвременни течения за безогледна промяна и разрушение, тя е и революция, защото нейната 
изходна позиция е един свят, тотално враждебен към нейните идеи и напълно подчинен на коренно 
противоположни принципи и догми. Впрочем, оригиналното значение на латинската дума re-volvere е 
именно връщане към началото, към корените. 

В политическата сфера, консервативната революция трябва най-напред да отхвърли решително 
концепциите за държавата като за „необходимо зло”, „нощен пазач”, „форма на корпорация” или като 
проста администрация, изпълняваща единствено регулаторни и бюрократични задачи. Основата на 
държавата като структура лежи преди всичко друго в сферата на духовността като висша ценност са-
ма по себе си, като фундамент осигуряващ традиционния ред и порядък, като път и средство за дос-
тигане до „висшия живот”. 

Идеята за равенство между хората е също основополагаща очевидна заблуда на съвременния 
свят. Обратно на това, трябва наново да бъдат изградени йерархиите, основани на честта и верността 
като основни човешки ценности. Това ще постави начело на обществото не шайка демагози и хитри 
манипулатори на общественото мнение, а истински сакрален елит от хора преди всичко с морални и 
духовни качества, една нова аристокрация, която да управлява вместо демоничната, ирационална 
тълпа и нейните прелъстители. 

Едно от основните проявления на съвременния упадък носи наименованието Глобализация, ко-
ето представлява системното и на моменти дори насилствено унищожаване на всички особености и 
различия на отделните култури, разрушаването на собствените традиции на народите и претопяване-
то им в огромния казан на западната либерална демокрация (до скоро - на „съветските народи”), до-
веждайки древни народи и държави до положението на придатък и консуматор на една крайно упа-
дъчна псевдокултура. На тази антиутопия, която вече се превръща в неотменима реалност, ние про-
тивопоставяме един свят на народите и културите, в който всеки пресъздава и следва своя Традиция, 
своя култура и своя цивилизационна форма.  

В природата всяко развитие е следствие от естествено противоборство и съревнование, а не от 
изкуствено усмиряване и уеднаквяване на индивидите. Затова, представяйки си света като мозайка от 
различни форми на човешката цивилизация, съревноваващи се за надмощие и напредък, ние всъщ-
ност си представяме идеалната среда за развитие на цялото човечество. Консервативната революция 
се противопоставя на безпринципните федерации и съюзи, съществуващи в съвременната политика, и 
на тях противопоставя традиционната държава като съзидание на една Традиция и една култура. 

Друга генерална концепция на Традиционния светоглед е принципът, че на определено ниво на 
идеи, духовни ценности и разбирания, историята като такава не съществува, т.е. нещата не се проме-
нят, а остават неизменни във времето. Точно този комплекс формира същината на Традицията – 
„предаването” от поколение на поколение на определени стожери. Това разбиране е в коренна проти-
воположност с цялата съвременна концепция за цивилизацията като нещо, което се изменя съобразно 
конкретната епоха и може да се оцени само в нейния контекст. 

Още от Аристотел е известно, че за предпочитане е стабилното пред постоянно променящото се 
управление, дори и последното на моменти да постига по-добри резултати. На това основание се из-
ползва понятието консервативност, т.е. стремеж към запазване на съществуващото и недопускане на 
резки и необмислени реформи и промени. 

В крайна сметка, най-основополагащата разлика между съвременния и традиционния свят е в 
ценностите, които изповядва човечеството. Днес абсолютен господар и „висша” ценност са парите. 
Те представляват основание за всяка „йерархия”, всяко „достойнство” и „уважение” сред обществото, 
основна цел и панацея на всички проблеми, които човек има. Парите са универсалният заместител на 
абсолютно всички човешки потребности и стремежи. Те са храната, семейството, свободата, отдиха, 
здравето, съвестта. Както е добре известно дори „времето е пари”. Тази всеобхватна характеристика 
на нашето съвремие е най-яркото и безмерно важно обстоятелство, което определя цялата планетарна 
среда. То е феноменът, в който се корени цялото Зло и цялата трагична участ на нашата Цивилизация. 

 
 

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ               Идеология 



 8

 
 
За Традиционния свят има едно единствено понятие, което се явява основание за оценка на от-

делния човек – понятието Чест. Честта, която по думите на Ницше е „универсалното предчувствие за 
безсмъртието”, е онова качество, което прави един човек част от елита или от тълпата. То е принци-
път, на който се изгражда йерархията между хората – но не просто механично подреждане, свързано с 
принудата, както е в съвременните структури на обществото, а йерархия основана на авторитета, на 
една чисто духовна характеристика на отделния човек. Честта и авторитетът, за разлика от парите, не 
са количествени, а качествени понятия и като такива, те не подлежат на присвояване, компенсация, 
спечелване, сдобиване и т.н. Те или се притежават по право и са неоспорими, или се губят и повече 
не могат да се възстановят. 

Достигайки до тези заключения, установяваме, че всъщност изворът на упадъка на нашето вре-
ме е не толкова в някакви определени съществуващи структури или в някаква действаща принуда, а 
основно в самите хора. Не се намират такива личности, които да признават ценности от друг порядък 
или ако се намират, те са недостатъчно силни да преодолеят собствените си слабости или общото те-
чение. Именно такъв елит, този „род на вождовете”, както го нарича барон Юлиус Евола, надмогнал 
се над демоничната тълпа и застанал начело на всички по силата на неоспоримия си авторитет и ду-
ховни качества, а не на коварството и неморалността си, само той може да осъществи Консерватив-
ната революция и реставрира истинското Царство на Традицията. 

Силата, на която се крепи властта на такъв тип управляващ елит, който с право може да се на-
рече аристокрация, има сакрален характер, вместо съвременния насилствен, бездуховен и подмолен 
начин на управление, което по-скоро следва да се нарече контрол върху хората. Особеното на такъв 
тип власт е нейната способност да се налага от само себе си – като неоспорим авторитет, а не чрез 
манипулации, измами или механично насилие. Тази нейна особеност е принудила враговете на Тра-
диционния свят да бъдат особено озверени и неотстъпчиво брутални към неговите представители, 
тъй като са разбрали, че единственият начин да се преборят с тях е да извършат физическия геноцид 
на ниво отделен индивид. Това ясно се видя при пришествието на съветските режими, които имаха за 
задача да усмирят едни от най-главните представители на Традиционния свят, защото там беше не-
възможно да успее „десният” способ – разчитащ на подривни идеи и безочлива пропаганда, на въз-
действие върху човека чрез психотехники, на масово видиотяване чрез средствата на съвременната 
техника (т.нар. средства за масова информация) и всякакви други подмолни, коварни и безсъвестни 
начини да се руши ценностната система на хората, стигащи дори до физическия тормоз над опреде-
лени „костеливи” личности. Все пак трябва да се отбележи, че геноцидът също не е непознат на пред-
ставителите на „западната демокрация”, когато става въпрос за представители на древни народи и 
култури, но разбира се никога(!) срещу „левите” режими. 

Характерната особеност на Истината е, че тя винаги излиза наяве. Колкото и да я душиш, кол-
кото и да я обгръщаш с безпросветен мрак, достатъчно е само една искра да блесне, за да донесе 
светлина и неотменимо да разпръсне тъмнината. Неминуемо е връщането към традиционните цен-
ности и форми на цивилизацията, т.е. извършването на Консервативната революция – едно очаквано, 
но несъстояло се събитие в първата половина на миналия век. Въпросът не е „Дали?”, а „Кога?” и той 
е съществен, защото от отговора му зависи, какво от граденото хилядолетия наред ще е останало да 
се спаси и какво ще трябва да се започва отново. 

И най-дългият път започва с една крачка. И най-великата промяна на умовете започва с една 
Идея – понякога неоформена, понякога смътна, но все пак жива. А това разделя Третият път от дру-
гите два – неговата сила извира от идеите, не от машините, парите или тълпите. И докато механиката 
е силно ограничена от железните закони на физиката, то идеята е в сферата на необятните възмож-
ности на човешкия Дух. Именно на този Дух се пада тежката задача да успее да превъплъти в нова 
реалност Традиционната ни цивилизация със своето хилядолетно величие и неугасим огън! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Идеология              ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Както я е подкарала управля-
ващата клика, в скоро време тези 

войници ще “защитават” България. 
А Българската армия “кучета я 

яли”! Това е съдбата на колониал-
ните държави. 

 
 

ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД  
НА КОЛОНИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 

 
Петър Монев 

 
„Отказът от война означава 

отказ от големия живот!” 
 

Фридрих Ницше 
(“Човешко, твърде човешко”, 1886 г.) 

 
През м. октомври министърът на отбраната Веселин Близнаков с половин уста призна, че пред-

стоят нови съкращения в Българската армия (БА). За благозвучие бе използван изразът “оптимизация 
на БА”, което на практика означава именно нови съкращения. Числеността на състава на БА вероятно 
ще бъде сведена до 35 000 души, а някои чужди доброжелателни “експерти” предлагат дори по-ниска 
бройка. Така БА вече придобива напълно жалък вид. По-добре официално да я закрият, вместо да 
хвърлят прах в очите на българите, че имаме армия, че тя се модернизира, че имаме нов План 2015, че 
ще се провежда нов Стратегически преглед на отбраната и т.н. Българска армия вече няма и това го 
знаят всички, само дето никой не ще да го признае официално.  

В годините на прехода БА и Министерството на отбраната напълно целенасочено бяха управлявани 
крайно лошо. Те бяха подложени на мощен външен натиск, на-
пъни за псевдотрансформация и като резултат – обезсилени и 
обезкървени. Явно Метрополията е преценила, че има нужда са-
мо от малка по численост наемническа военна групировка с ло-
гото “Българска армия”, която да бъде пращана да върши мръс-
ната работа в районите от стратегически интерес за САЩ. Така 
наречените “експедиционни операции” (мисиите зад граница) 
станаха основен приоритет на БА. Превръщането на БА в наем-
ническа групировка под контрола на САЩ е логична последица 
от полу-колониалния статут на днешна България.  

Предстоящите съкращения на БА явно са продиктувани 
от стремежа на колониалните сили окончателно да вкарат ар-
мията ни под здрав контрол. Подобно на МВР, армията е об-
речена да се превърне в “преторианска гвардия” на управля-
ващата колониална върхушка в България.  

Същевременно в други – по-добре контролирани сектори на 
колониалната администрация, числеността се раздува. МВР, нап-
ример, постоянно се разраства и вече наброява над 60 000 души. Явно там олигархията и колониалните сили 
имат пълен контрол, пък и имат нужда от силно МВР, което да мачка евентуалната съпротива срещу колони-
алния режим. Армията се съкращава, но се създават нови напълно безсмислени ведомства, през които да се 
изпират финансовите потоци от национални и  международни проекти. Такова е  Министерството на държав-
ната политика при бедствия и аварии (МДПБА), което не върши нищо повече от старата Гражданска защита, 
но пък набъбна до 2000 души и бюджетът му нарасна многократно. Чрез него представителите на Турция в 
колониалната администрация контролират няколкостотин милиона лева по линия на международни проекти и 
на Правителствената комисия за възстановяване и подпомагане. Подобна е ролята и на Министерството на 
държавната администрация, което показва тотална некомпетентност и неспособност да обясни смисъла от съ-
ществуването си, но пък е добра “фирма” за финансов трансфер и пране на международни проекти.  

На този фон редакцията на сп. “Велика България” предлага инициатива под мотото: “За Стратегически 
преглед на колониалната администрация в България”. Целта ни е да осъществяваме демократичен патриоти-
чен контрол над колониалната администрация и доколкото ни позволяват силите да разобличаваме нейните 
вредни и антибългарски практики. В това отношение много ще разчитаме на сигнали от нашите сътрудници и 
читатели. А за Българската армия работата е ясна. Тя отдавна е предвидена “за скрап”. Неслучайно при своето 
първо официално посещение в чужбина като министър-председател Сергей Дмитриевич Станишев е поздра-
вил почетната рота в Анкара на турски език с “Мархаба аскер”. На фона на предстоящото пълно разформиро-
ване на БА този васален поздрав на Станишев, произнесен през януари 2006г., звучи зловещо.  

 

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ            Национална сигурност 



 10

 
 

НАЦИЯТА СРЕД ПАНЕЛИТЕ 
 

Николай Павлов 
 

Един от постулатите на геополитическата наука е, че географията и географското положение до 
голяма степен определят съзнанието на дадена човешка общност. Този географски детерминизъм ясно 
личи и в нашата история. Периодът, когато българите живеят сред Великата степ на Евразия, е белязан 
от най-силното разгръщане на българската мощ и геополитическо пространство. Достатъчно е да спо-
менем Атила, Кубрат и Крум, които черпят пасионарна сила и идеологическа легитимност от западната 
част на Великата степ, простираща се до Унгарската пуста и Добруджа. След трайното установяване на 
Балканите българското битие естествено се предопределя от дебрите на Балкана, като планините при-
добиват мистична сила в българския фолклор и в народната митология. Балканът става естествена кре-
пост на българската нация. Свободолюбието на българина – балканджия пронизва цялата ни история от 
борбите на Самуил и Асеневци през хайдутите, национално-освободителните борби през Възраждане-
то, та чак до партизанските и горянски чети в по-новата история. Балканът е символ на българското не-
покорство и рязко контрастира с възприятието за полето, което “ражда само тикви”.  

През втората половина на ХХ в. в резултат на масовата миграция към големите градове и силната урба-
низация голяма част от българите започват да живеят в коренно друга географска среда. Това са големите гра-
дове като София, Варна, Пловдив и 7-8 областни града, където сега живеят повече от половината етнически 
българи в България. Селските и особено планинските райони западат и в голяма степен се дебългаризират. 
Жилищните комплекси, които в голяма част са панелни, стават новата жизнена среда за българския нация.  

Урбанистичната география има важна роля за упадъка на съвременната български нация. Жилищ-
ните комплекси в големите градове нарушават сериозно родовите и съседски връзки, които в продълже-

ние на векове са били невидимата  тъкан на българско-
то общество. Затворени в малки кутийки – апартамен-
ти, българите придобиват ограничен личен кръгозор и 
замъглен хоризонт на националното мислене. Панелна-
та география предопределя панелно мислене и силно 
размито родово и национално самосъзнание. Особено 
вреден е фактът, че свещената връзка на българина със 
земята почти напълно се къса. 

Така в началото на ХХІ в. нашето жизнено 
пространство е силно стеснено – в буквален и в пре-
носен смисъл. Географията на градските жилищни 
комплекси оформя едно аморфно и апатично полу-
национално самосъзнание. Освен това големите гра-
дове се превръщат в основен театър на военните 
действия от вече ясно оформящата се тиха етническа 

война в България. Турската националистическа партия ДПС заема все повече властови позиции в го-
лемите градове, вкл. в София чрез еничарския си корпус. От своя 
страна големите цигански гета като Столипиново, Факултето и др. 
периодично излъчват сериозни прояви на агресия срещу българите в 
околните райони. Достатъчно е да споменем циганските погроми 
срещу българите в Столипиново през 2002 г., в Захарна фабрика през 
2005 г. и в Красна поляна през 2007 г. Разпалващият се етнически 
конфликт в България ще се води в градски условия и негова арена ще 
бъдат именно жилищните комплекси в големите градове. С голяма 
степен на вероятност може да се предвиди, че новите български съп-
ротивителни движения ще се зараждат именно в жилищните комп-
лекси сред националистически групи, основани на приятелски нача-

ла. Техните бойни способности първоначално ще бъдат ниски, манталитетът ще бъде оформен от 
културата на градските жилищни комплекси, а членовете им ще бъдат подлагани на различни поли-
цейски репресии. Същевременно развитието им ще бъде възходящо, заради обективните условия на 
завихрящия се етнически конфликт и пълно безхаберие на управляващата клика към положението на 
българите. Поради липсата на ясно оформена градска национална митология, вероятно ще се оформи 

 

                       Национална сигурност          ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Новият Български национализъм ще се разви-
ва в градската джунгла. Градът вече е ново-

то бойно поле. 

Нова градска песен 
Неизвестен автор  ХХІв. 
 
Идваме в Мрака. 
Българи сме. 
 
Войната ни роди. 
Градски воини сме.  
 
Искаме нашето.  
Земята си да върнем. 
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някаква особена идеология, черпеща сили от мистичната сила на Блока – крепост и затвор. Балканът 
вече ще бъде голям загадъчен жилищен Блок или Комплекс.  

 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА „НАБОРНА” АРМИЯ 
 

Крум Германов 
 
В последните десетина години българските управници взеха едно много категорично решение, 

което никога и по никакъв начин не бе предоставено за одобрение от суверена в Република България, а 
именно – българският народ. Това бе решението да не се допуска този народ да има мъже, годни да но-
сят оръжие. Ние няма да коментираме очевидната недалновидност и некомпетентност на това решение, 
още по-малко аргументите в негова полза от сорта, че „НАТО вече ще пази България” (т.е. братска 
Турция), че „вече няма да има войни” (сравни с твърденията на А. Нобел през XIX в., че с изобретява-
нето на барута вече няма да се водят въоръжени сражения), че „армията е само тежест на държавата” 
(българският народ се е произнесъл: „който не храни своя армия, храни чужда”) и други подобни неле-
пости. Няма да даваме като пример и факта, че много от най-
важните страни-членки на НАТО имат наборна военна 
служба и изобщо не е ставало на въпрос да я премахват, т.е. 
митът, че това са изисквания на Пакта, е абсолютно безпоч-
вен. Няма да припомняме и, че дори когато на България бе-
ше забранено да има наборна армия след Ньойския договор, 
тя въпреки това успя да се организира и подготви. 

Ние искаме просто да предложим едно решение на 
този проблем, така че да не се нарушава досегашната кон-
цепция, а и да не се противоречи на едно вече доста широ-
ко разпространено мнение сред обикновените граждани, че наборната служба вече е отживелица. То-
ва решение представлява своего рода обединение на двата вида армия. 

Нека предположим, че професионалната служба приеме характера на „бърза служба”, каквото 
понятие има в израелските военни сили. Професионалните войници да не бъдат с „професия войник”, а 
просто да преминават за определен къс период (2 или 3 години, например) през служба, така както е 
определено в договора им. Този период е напълно достатъчен те да бъдат отлично обучени и тренира-
ни, а и да носят реална бойна служба, ако се наложи. Същевременно той е достатъчно кратък, така че да 
не оставя неизличим отпечатък върху живота на младежите, т.е. да ги прави войници за цял живот. 

Паралелно с това, нека да направим хората, които са склонни да отдадат няколко години от 
своя живот за Родината си, една идея по-облагодетелствани от другите граждани. Та нали те са дали 
нещо от себе си, така че да са готови да пазят живота и имуществото именно на бранещите ги?! Нап-
ример, нека им предложим преференциална данъчна тежест – за тях самите, за тяхното семейство и 
за евентуалния им частен бизнес. 

Освен това, бихме могли да решим един кардинален проблем на българското общество, а 
именно – неефективното висше образование, като намалим драстично бройката за прием, съответно 
увеличим качеството на обучение и сложим изключително висок праг за влизане в университетите. 
Същевременно да предложим на отслужилите доброволна военна служба преференции за постъпва-
нето в университет – та нали те именно вече са били в полза на държавата, та тяхната субсидия за об-
разование не би била толкова напразна, дори и в най-лошия случай. По този начин, рязко ще увели-
чим желанието на здрави български младежи да служат, а останалите – които смятат, че себеотрица-
нието в полза на народа е глупост – бихме изпратили 5 години по-рано на трудовия пазар, вместо да 
пилеят средствата на родителите си по време на т.нар. си „следване”. 

Какво ще имаме накрая? Ще имаме множество българи, които съзнателно и доброволно са премина-
ли военно обучение и служба и са годни да носят оръжие. Ще имаме множество българи, на които е спесте-
но безсмисленото и неефективно масово висше образование в момента и, които реално повишават БВП на 
нацията. При това няма да сме нарушили ничии „права” и няма да сме настъпили „Големия брат” по мазола. 

Може би е крайно време някой от т.нар. политици в България, вместо да мисли за днешните си 
проблеми, да се замисли един път и за националните ни интереси, за нашето бъдеще като държава и 
народ, което все повече стои под въпрос... 
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ВЕЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
 

Александър Долев 
 

Величието на българина е в неговия национален дух. Той го води и съхранява през хилядолетията 
като народ в пътя му през Евразия, където създаваме пет велики държави. Българският национален дух 
е творецът на великата българска цивилизация, сътворила вярата, държавността, културата и стопанст-
вото на българите от чиито достижения черпят с пълни шепи всички техни съседи и наследници. 

Величието на българина е кодирано и в нашето народностно име. „Българи” идва от “бълг” 
(“балг”) - висок, издигнат, високопоставен и “арии” (айрия) – благородник, аристократ, което много 
от нашите учени превеждат като “най-знатните благородници” или “високи”, “издигнати”, “аристо-
крати”. Интересното е, че ние сега не подозираме за това, но древните народи отлично са знаели све-
щения и благороден произход на българските царски династии и техния “от Бога даден” народ.  

Неслучайно старите историци говорят за българските “империи” и пишат с възхищение за 
българите като “държавнотворчески” народ. И как не, виждаме, че нашите предци са създали пет 
държави с името България в Азия и Европа, в една от които имаме честта да живеем ние. Да припом-
ним, че българската държава е и единствената в Европа, която е запазила непроменено името си досе-
га и никога не е прилагала робството и феодалната зависимост, защото българите са били носители 
на свободата. А освен това сме и най-старата държава, основана в Европа през 165 г. след Христа. 
Имали сме и дълги периоди на чуждо владичество, но винаги сме възкръсвали с гордото си народнос-
тно и държавно име за нов живот. 

А сега ние имаме дълг, завещан от прадедите ни, да възродим най-добрите български традиции 
чрез духовна революция, която да изчисти ориенталско-комунистическите наслоения в манталитета 
ни. Възроденият български дух ще ни води в битката за въздигане на българщината, народа, общест-
вото и държавата ни, за да се превърнем отново във Велика държава – велика с цивилизацията, кул-
турата, стопанството и държавната си уредба. Държава носител на свобода и ред, традиции и нова-
торство. Държава, каквато бяхме в миналото, когато дадохме своя език, писменост и вяра на всички 
славянски народи и както пишеха византийските хронисти поради българската законност и справели-
вост народите доброволно се присъединявали към българската държава. Всички наши сънародници, 
пръснати по  света в древни времена или със сегашната емиграция, ще бъдат неразделна част от ве-
ликия български Род и Родина. 

А на всички врагове на България ще дадем отпор с перо и меч! 
 
 

ДЕНЯТ НА АРМИЯТА ИЛИ НЬОЙ? 
 

Антоан Тонев 
 

"Българийо, за тебе те умряха, 
една бе ти достойна зарад' тях, 

и те за теб достойни, майко, бяха 
И твойто име само кат' мълвяха, 

умираха без страх." 
 

Иван Вазов, 1885 година 
 
27 ноември 1885 година. Храбрите български войници прегазват и последните останали 

сръбски части и безпрепятствено навлизат в град Пирот. Българският войник извоюва величава и 
кървава победа срещу коварния си западен съсед. Българските офицери и войници стъпват в един 
край на българската земя, който така и не бе освободен - Поморавието. Нищо не може да спре 
победния ход на славната българска войска. Цяла Европа е изненадана от невиждания героизъм на 
българите и от чутовните им подвизи. 
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27 ноември 1919 година. Във френското предградие Ньой сюр Сен българският министър-

председател Александър Стамболийски подписва мирен договор с държавите победителки от 
Антантата, останал в историята с името Ньойски договор. Територията на България е разпокъсана 
между нейните съседи: Сърбия взема Западните покрайнини, Гърция - Беломорска Тракия, а Румъния 
получава Южна Добруджа. Българската армия не губи нито една битка от своите съседи, но въпреки 
това българската държава губи свои изконни територии. Половината свят иска България да бъде 
смазана и унизена, а другата половина скрито съчувства на победената, но борбена и храбра държава. 

Такава е датата 27 ноември в нашата история. Противоречива, изпълнена с безкрайна радост и 
още по-безкрайна тъга, с мъжество и слабост, с беззаветна храброст и отчаяние. Такава е и цялата ни 
най-нова история. Редом до силните и смелите се появяват слаби и страхливи, редом до способните 
като гъби след дъжд изникват и некадърни, редом до честните и достойните се появяват подкупните 
и партизаните, но и за това, както и за всичко друго в историята си има обяснение. Когато държавата 
е силна и се ръководи от свещените идеали, завещани ни от бащите на българското Възраждане, 
България върви напред и само най-достойните и силните застават начело на държавата. Когато 
държавата ни е унизена от многобройните и хищни врагове, българинът се затваря в себе си и на 
преден план излизат разни палячовци и смешници, търговци и лъжци. Но българинът не може да спи 
вечно и рано или късно отново се пробужда и изпъжда натрапниците и узурпаторите, смучещи от 
кръвта на собствената му държава, и се заема с нов градеж, който да изведе България отново там, 
където й е мястото - в най-предните редици. Едно от средствата за пробуждане на нашия народ 
винаги е била историята. Именно заради това е интересно кое си спомняме днес Епопеята от 
Сливница, Пирот и Ниш или безславния и мрачен ден в Ньой. Това е лакмусът за нашето национално 
самочувствие и за готовността ни, преодолявайки собствените си неволи, да възродим България. Но 
за да можем да преценим реално нещата нека видим историята такава, каквато е, а не такава, каквато 
ни я представят враговете на България. 

Днес повечето българи свързват датата 27 ноември единствено с Ньой като символ на 
националното унижение и неспособността на българите сами да направляват съдбините на държавата 
си. Това обаче не е вярно. Въпреки че Александър Стамболийски бе принуден да подпише Ньойския 
диктат и почти всичките ни съседи захапаха парче жива плът от снагата на майка България, 
българският народ не бе сломен. Много скоро след Първата световна война в българското общество 
започна нов възход във всяко едно отношение. Макар че на България бе забранено да има своя 
собствена армия, българските политици не се отказаха от единствения защитник на националните ни 
интереси и под различни форми нарушаваха Ньойския диктат. Ако направим аналогия с българските 
политици в началото на ХХІ в., тя ще бъде ужасяваща. Днес никой не иска от нас да се разоръжаваме 
и да унищожаваме армията си, но точно това се случва, благодарение на хората, за които думите 
“национален идеал” нямат реално значение, а това са “българските” политици. Но да се върнем 
отново към далечната 1919-та година, когато по силата на диктата на “Великите сили” България бе 
разпокъсана. Ако има нещо свързано с 27 ноември 1919-та година, което трябва да запомним, това е, 
че трябва винаги да сме съпричастни към участта на нашите сънародници, останали извън пределите 
на България по една или друга причина. Това е единствената поука, която трябва да изведем. Няма 
нужда да се самобичуваме и самообвиняваме за събитията от ранната зима на 1919-та година. Нима 
можеше да направим нещо след като отвсякъде бяхме обградени от врагове? Нима има от какво 
наистина да се срамуваме? Та нали българската армия постигна чутовни победи, които не само 
изненадаха цяла Европа, но и до днес стряскат в сънищата им чуждите офицери, изучаващи военната 
история на собствените си държави и по-специално битките с българите на Балканския фронт. 
Българите направиха каквото можаха и през цялата Първа световна война изписваха стотици славни 
страници във военната история. Освен това българските военни доказаха, че са най-хуманни от 
всички, които се сражаваха на Балканите. Това бе отбелязано от много западноевропейски офицери. 
Българската икономика по време на войната, а и след нея процъфтяваше. България прие хиляди 
бежанци от поробените предели, но вместо това да предизвика проблеми, българският народ излезе 
още по-силен. Така се потвърди неписаното правило, че един несправедлив диктат, колкото и лош да 
е, не може да съкруши народ, имащ желанието да се бори. И така България, също както и една друга 
победена и унизена държава - Германия, се изправи като феникс от пепелта и през 1941 г. успя да си 
възвърне почти всички загубени територии, като заедно със земята възвърна самочувствието и 
достойнството си. В хода на Втората световна война България постигна частично лелеяното 
национално обединение, но за кратко... 
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А всичко това започна през още по-далечната 1885 г., когато Княжество България се съедини с 

Източна Румелия. Никой не се осмели да застане на пътя на българските патриоти, които арестуваха в 
Пловдив генерал-губернатора и провъзгласиха първата крачка по дългия и трънлив път на 
националното обединение. Героите от Априлското въстание и боевете при Шипка отново бяха тук, в 

първите редици на бойците, които 
взеха властта в Източна Румелия, не за 
свое собствено благо, а за да предадат 
същата тази власт на младия княз 
Александър и на българския народ во 
веки веков. След Съединението 
алчните сърби веднага започнаха да се 
озъртат дали не може да откъснат още 
живо месо от България след като вече 
бяха заграбили Пирот и Ниш през 1878 
г. Така се стига до 14 ноември, когато 
високомерният сръбски крал Милан 
нахлува с войските си на българска 
територия. В този момент основната 
част от българските войски се намира 
на границата с Османската империя, 
откъдето се очаква най-голямата 
заплаха. Освен това руските офицери, 
които е трябвало да организират 

българската армия, вече са я напуснали. По тази причина във войната срещу Сърбия участват само 
младите български офицери, повечето от които са поручици или най-много капитани. Затова народът 
ни познава тази война и като "войната на капитаните". И така в това незавидно състояние ни заварва 
сръбската армия. Българският войник обаче още не е казал последната си дума. Целият български 
народ като ужилен реагира на новината, че Сърбия ни е обявила война. Мало и голямо, млади и стари 
се записват в редовете на армията, от Западна Европа започват да се завръщат български студенти, 
българите са готови да защитават бащината земя с цената на всичко. Войските, разположени на 
югоизточната граница, след форсиран марш, който с основание се смята за един от най-големите 
български бойни подвизи и няма аналог в световната военна история, успяват да достигнат Сливница, 
където нашите командири са решили да дадат генерално сражение на сърбите. И тогава става чудото... 
След тридневни тежки боеве на Сливница по-малобройните български части постигат пълна и 
невиждана победа и с атаки на щик разпръсват бойните редици на нашествениците. Така на 19 ноември 
българската армия успява не само да спре сръбската, но и да премине в яростно настъпление, което 
спира едва след като сърбите са тотално победени и австроунгарският посланик в Белград заявява на 
българското командване, че ако не се прекрати настъплението, нашите войски ще срещнат 
австроунгарски. Междувременно българската армия е освободила земите до Пирот и напредва към 
последния голям български град в Поморавието - Ниш. Така обсадата на Пирот, последният голям 
подвиг на българските военни от ранната зима на 1885 г., остава в народната памет като празничен ден 
за българската войска. До 1919 г. на този ден се чества празникът на българската армия. 

Днес най-сетне е дошло времето да реабилитираме датата 27 ноември в народната памет. 
Трябва все по-често да си спомняме за славните герои, сражавали се за Родината ни през онази 1885-
та година, когато след като победихме Сърбия, ние затвърдихме постигнатото Съединение на 
Княжество България и Източна Румелия! Със златни букви в народната ни памет трябва да греят 
местата, където победихме: Сливница, Гургулят, Драгоман, Цариброд, Пирот и много други! Не 
трябва да позволяваме една чужда несправедливост да очерни датата, на която България доказа на 
Европа и света, че заслужава не само своето Освобождение и национално обединение, но и един по-
достоен живот! Иначе костите на знайните и незнайни български герои няма да почиват в мир. 

 
 
 
 
 

                        История и култура           ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Княз Александър I Батенберг с щаба си наблюдава 
боя при Драгоман, 10 ноември 1885 г. 

Худ. Димитър Гюдженов. 
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КАН ТЕРВЕЛ - НЕПРИЗНАТИЯТ СПАСИТЕЛ НА ЕВРОПА 
 

 
 

Печат на Кан Тервел от началото на VIII в. 
 
През 700 г. начело на България застава Кан Тервел, синът на Аспарух. Той управлява 21 години 

- време на възход и прослава за българската държава. 
Мъдрият ход 
През 705 г. българският Кан Тервел решава да помогне на византийския император Юстиниан 

II да си върне престола, отнет му със заговор десет години по-рано. Без да влиза в каквито и да било 
сражения, българската войска, изпратена от Тервел пред стените на Константинопол, само със своето 
присъствие там, всяла смут и тъй спомогнала на Юстиниан в неговите действия. 

Изворите разказват, че в благодарност на българския владетел били оказани големи почести и 
му били поднесени скъпи дарове. В една от главните зали на императорския дворец Юстиниан II на-
метнал Тервел с царска хламида (мантия) и го удостоил с титлата “кесар.” А “кесар” се титулувал 
вторият човек след императора, обикновено престолонаследникът!!! 

”При император Юстиниан Ринотмет, Тервел, предводителят на българите, бил на върха на 
благополучието... Той поставял обърнат щита си, който носел по време на война, и своя камшик, с 
който шибал коня си, и слагал пари, докато покрие и единия, и другия. Простирал копието си на зе-

мята и до краищата му и на голям куп натрупвал 
копринени дрехи. Като напълвал сандъчета със 
златни и сребърни пари, раздавал ги на войници-
те, пръскайки с дясната си ръка злато, а с лявата - 
сребро.” (Свидас, византийски хронист, X в.). 

В резултат на този тъй далновиден ход от 
страна на Тервел, България получила една изклю-
чително ценна придобивка - областта Загоре, коя-
то се намирала на юг от Стара планина. Обхваща-
ла земите от черноморското крайбрежие на запад, 
около днешните градове Айтос, Сливен и Ямбол. 
Това било първото разширение южно от Стара 
планина и първото трайно установяване в Тракия. 
Загоре имала и стратегическо значение - оттам 
минавали най-кратките и удобни пътища от Пли-
ска към Одрин и Цариград. Освен това, с тази те-

ритория, Византия губела в значителна степен възможността да организира внезапни нападения към 
сърцето на българската държава. 

Битката за Европа 
Години по-късно друг византийски император отново ще моли владетелят на България Кан 

Тервел за помощ! През 717 г. Византия е изправена пред страшна опасност - 100-хилядна арабска 
войска обсажда Константинопол по суша и море! 

Византия моли за помощ! И Кан Тервел се отзовава. Той изпраща срещу арабите 30-хиляден 
елитен конен корпус. Така арабите трябвало да воюват на два фронта - срещу ромеите и срещу бълга-
рите. 

“Българите нападали арабите и ги посичали; тези последните се боели повече от българите, от-
колкото от ромеите,” четем в изворите. 

 
 

ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ             История и култура 

„Кан Тервел и Юнистиан ІІ,” 
худ. Димитър Гюдженов 
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В това положение арабите изкарали една тежка зима. Когато на идната година става ясно, че 

обсадата няма да успее, те решават да щурмуват българските позиции, за да се измъкнат от гибелния 
обръч. 

Последвалото стълкновение между българи и араби през 718 г. пред стените на Константино-
пол е отразено в много средновековни извори и макар да се различават в някои детайли, всички те са 
единодушни, че арабите претърпели нечувано дотогава поражение от българите! Според византийски 
хроники са избити 22 000 араби, а в някои европейски източници се твърди, че “българите погубили 
30 000 сарацини”. 

Това е една от онези битки, които обръщат хода на историята. Българите спират арабско-
то нахлуване към сърцето на Стария континент, а Тервел е наречен "спасителят на Европа." 

В името на правдивостта, трябва да се отбележи, че арабите са отблъснати и в Западна Европа, 
но в далеч по-малката по мащаби битка при Поатие (днешна Франция) през 732 г. 

 
От блог-сайт “Бъди българин” - http://bulgarian-kuber.blogspot.com/  
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