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 О т к ъ с и: 

„…България има нещастието да попадне на двама сексуални маниаци- Фердинанд и Стамболов 
и на един евнух- професор, като д-р Данев. Ако той в 1913г. бе успял да намери човек да убие 
Фердинанд, България сега щеше да бъде на Мидия- Енос, Драма- Кавала и в Щип – Кочани-
Прилеп.” 

„През 1913 г. месец март Фердинанд трябваше да падне убит, както „ Белая рука” уби през 
1913 г. крал Ал. Обретенович и кралица Драга. Сърбите знаят кога и как да убиват …и Русия бе 
зад нас. Когато Русия е била зад България – България винаги е печелила – това е наша съдба. 
Когато се обяви против нас, ние винаги губим. Това е също историческа съдба.” 

„ Фердинанд убиваше всеки, който му пречеше.” 

„…Искаш ли да поквариш чиновничеството на една държава, дръж го с ниски заплати. Когато 
човек взема добра заплата трепери над нея, и работи…” 

„ Рене Шарел- най хитрият евреин, който е раждала нацията им, знаеше четиринадесет езика- 
член на главния комисариат на ОН, идва в България с перфектен език…” На малка страна като 
вашата, не подхождат такива пищни банкети. Не Ви отпуснахме тези средства за банкети, а за 
къщи на бежанците. ( На банкета изпил само една бира и си отишъл.)” 

„ Евреите вирея там, където има по прости хора от тях. В Габрово, Севлиево и Дряново няма 
евреи. В Дупница, Плевен или София, ще ги видиш на глутници.” 

„ Жената не е за млади години, а за старини.” 

„ Всички мои чиновници ходеха на работа с черни костюми и снежно бели ризи. Аз не правех 
изключение- напротив!” 

„ Историята се прави от банкерите, запомнете го! От банкерите и фабрикантите. Дворецът 
играеше по нашата свирка. В банковото дело няма етика, има интереси, има капитал! 

В съда – когато джоба ти е пълен, истината е твоя.”   



„ Вашето сега е лесно- на края на всеки месец – трак – заплата. Е, вярно, малка е, не стига за 
всичко – но има спокойствие има тишина… Помни ми думата, евреите ще избягат от тук до 
един…” 

„ Селото е основата на основите, селото е сила над силите! Държавник, който атакува селото за 
сметка на града, сече не само корена си, но и главата на поколението, което иде след него. 

Няма друга страна с толкова хубава земя и толкова пущинаци едновременно.” 

„ …Карах децата си да работят, да учат езици. Да нямат нито минута безделие. Да спортуват. Да 
играят на чист въздух, което също е работа. Работа, работа… Всеки ден детето да знае, че му 
предстои работа. Имаме слугиня да чисти, ще чистят и децата. Имаме градинар, и детето ще 
помага. И дъщерята ще се учи да готви. Това е също професия, и то чудесна професия – да 
знаеш да готвиш. Да подредиш маса. Да бъдеш домакиня… И синът и дъщерята работеха от 
деца – от петата си година. Станаха здрави физически. Станаха хора. Защото работата очиства 
човека от дребнавост. Това е най важното. Мързелът поражда дребнавост, злоба и 
разточителство. 

Аз ги учех на спестовност. Аз банкерът, аз – министърът учех децата си да цепят стотинката. 
Как?..Криех им стотинките. Ако искат повече, да си ги отработят. Да си ги спечелят. Спечели – 
ще има . Така и развих ума им.” 

„ Човек роден в малка страна, трябва да бъде пестелив, скромен, храбър и силен по дух. „ 

 „ Руснаците са великодушни.Те щадят победения. Като идва в София генерал Гурко на 23 
декември 1877 г. намира пет хиляди ранени и болни турски войници. Голи, боси, изпокъсани, 
гладни. Русите ги обуват, обличат, нахранват ги, лекуват ги. Русите не си играят на дребни 
жестокости.” 

„ Войната и икономиката имат свои закони. Войната и икономиката изискват всеки ден 
върховно напрежение, изискват смело и сигурно настъпление.” 

„ Русия никога не може да бъде победена.” 

„ Писателят трябва да бъде гладен. Защото гладните разбират нуждата, а нуждата ражда 
големите неща. Не ситостта а нуждата.” 

„ Добрият оратор не изгърмява бомбите си в началото на своята реч. Така правеше и Вашият 
Кирков. Той беше голям оратор, аз го уважавам. Тайната на красноречието е в това, да 
заинтересуваш публиката, да я запалиш, да я нажежиш и да я водиш след себе си. Никакви 
реплики не могат да те объркат, ако си знаеш работата.” 

„ Човек може да пожертва честта си. Парите – никога! За чест се гони до време, за пари – до 
гроб. За чест човек се дуелира- за пари убива.” 

„ Аз чета и детски приказки, защото чрез тях човек най добре опознава душата на народа. 
Банкер, политик, дипломат, писател, поет, който не познава душата на народа си, той е 
загубен!” 



„ Всеки който седне на трона, смята, че ще управлява като император. Франц Йосиф-68 
години.” 

„Германците винаги пипат от далеко и здраво. Никой с нищо не може да ги изненада и 
изпревари. Това е една делова, сериозна и войнствена нация.” 

„Цар Борис се ограждаше само с блюдолизци.” 

„ Коя бе най красивата жена? – Мими Балканска. Беше красива, артистична и умна. Красотата 
на жената не е в красивото тяло. А преди всичко в чара. Има и некрасиви на вид жени, но 
притежаващи нежност и чар.” 

„ Гении в полицията няма! Има хитреци и следователи. Ако се съчетае полицай – артист, 
полицай – хитрец и полицай добър следовател – ето ти го Гешев. За мене той бе един 
обикновен старозагорски хитряга, нищо повече! 

Вашите хора го изкараха гений. Защо? Защото ги бил надхитрил. Празна работа. Гений е бил 
само Фуше! Гений казват е бил и евреинът Джерзински, дето спаси революцията. Само в 
революцията се раждат гениите! 

- Кой българин според Вас е гений? 
- Само един – Ботев! 

„Човек не обича да го командва по- сив, по – посредствен от него.” 

„ Вие като сте на власт, най голяма грижа ще Ви отворят не гладните, а бездарните. Защото 
гладният може да го нахраниш, бездарният с нищо не можеш да го наситиш. Той е 
ненаситен като ламя, като вълк, и е хитър- право пропорционално на бездарието му. Той е 
опасен, защото има амбиции…. Затова, която власт съумее да се отърве от бездарниците, тя 
е силна. 

Защо падна Стамболийски? Защото го начаколиха бездарници с амбиции.” 

                                  ---------…….------- 

Действително, Атанас Буров е бил ерудирана личност, с огромен организаторски опит, 
финансист и индустриалец с огромни възможности и контакти с големи европейски 
институции и най важното, човек родолюбец, който милее за България. Такива хора са 
рядкост, не всяка страна може да има такива хора, и най- жалкото е, че тогава народната 
власт се е отнесла изключително лошо с него, оставила го е в крайна мизерия и не се е 
решила да използва неговият опит, познания и международни контакти. За съжаление, 
всяка революция, била тя кървава, или тиха, унищожава много умни, талантливи и 
достойни личности, доказали своите възможности, и унищожава направеното и 
създаденото от тях. Не винаги, идеологиите за които се борят хората, и създадения нов ред 
от смяната на властта, съответства на разума, на интересите на страната и народа, а се 
облагодетелстват само тесен кръг, които продължават да създават и задълбочават 
неравенството. Много ярък пример е Република България, която за 25 години, методично, 
изпълнявайки указанията на Великите сили от Запада от времето на Студената война, 
унищожи индустрията, промишлеността, научните и технологични достижения, и превърна 



страната ни от водеща, в най бедната и корумпирана държава, управлявана от обучени и 
подставени лица в услуга на тези велики сили. 

Вариант за заглавие: „ Премълчаваната истина за България” 

                                       „ Манипулираната истина за България” 

                                       „ Демокрация – ампутация на духа”  

-  „ Злото, което сме сторили, остава и след смъртта ни, а доброто се заравя с костите ни”. 
-                                                                                                Юлий Цезар.  


