
Възстановено е родолюбиво 

историческо дружество 
 

На 1 декември 1994 г. в Лондон, Великобритания, няколко български интелектуалци взеха 

решение да възстановят Историческото дружество „Българска орда", основано през 30-те години 

от такива български патриоти като Димитър Съсълов, Никола Станишев, Фани Попова-Мутафова 
и др. Тогава, това дружество спомогна, заедно с икономическото възстановяване и възход на 

България, да започне и новото духовно възраждане на българския народ. Преживял тежки войни, 

изнесени с чест и победи, последвани от несправедливи и грабителски „мирни договори" - трудно 

време, което тогава всели съмнения и неувереност в душите на българите, благодарение само на 

своите качества и трудолюбие, българският народ се издигна над нещастията и скоро ограбената 

България не само изпревари съседите си, но и се изравни с културно и икономически 

преуспяващите европейски държави. Цялостното Възраждане на българската нация през този 
период беше немислимо без духовния подем, в който участие взе и Историческото дружество 

„Българска орда". Неговите членове бяха автори на едни от най-добрите книги за българската 

история, които и до днес си остават незаменима част от най-ценното, с което историческата ни 

наука може да се похвали. И досега книгата на Д. Съсълов „Пътят на България" си остава 

историческият труд с най-широк поглед върху необикновената съдба на българския народ. 

Дървото, което те посадиха не можа да се разклони... То беше отсечено, когато една чужда армия 

окупира България през 1944 г. Бързо избуялите български слуги на тази чужда армия унищожиха 
цвета на нашата нация и запратиха България в тресавището на бездуховността, доктринерството и 

безбожието. Те превърнаха гордата държава с хилядолетна традиция и несломимост в провинция 

на Съветската империя. 

Членовете на Историческото дружество „Българска орда" заплатиха за обичта си към България и 

за патриотизма си. Д. Съсълов и Н. Станишев поеха тежкия път на интерниранията, изолацията и 

горчивия самотен край, проникновеният талант на Фани Попова-Мутафова не можа да се разлисти 

докрай, макар че дълги години ще огрява детските души и ще ги възпитава в българския дух. 

Наместо тях се родиха всевластните издънки на „армията на слугите", чиито горчиви плодове на 

национален нихилизъм и себеомерзение вкусваме и днес. 

Защо след толкова години Дружеството се възстановява? 

Днес България се намира в по-тежко положение от когато и да било в своята история. Наглостта 

на тези, които са виновни за това не само обижда и отвращава, тя рбезверява, лишава ни от вярата 

в доброто. За да се измъкне от този вакуум нашата държава се нуждае от ново Възраждане - не 

само икономическо, а най-вече духовно. Нужно ни е да вярваме в себе си като народ. Такова 

Възраждане не само ще ни даде увереност, то ще ни пречисти. А Възраждането, както знаем от 

историята, не ще може да стане без истината - истината за българската държавност, за 

многовековните български царски династии, за културната ни и историческа наследственост - 

разкрита на народа без изопачавания и доктрини, а с мисълта за България и само за България. 

С тази цел се възстановява Историческото дружество „Българска орда" и с вярата, че ентусиазмът 

и патриотизмът на неговите основатели ще намерят с Божията помощ нов живот в усилията на 
неговите възстановители Димитър Табаков, Димитър Димитров, Чавдар Янев, Пламен Бейков, 

Екатерина Димитрова, Ерина Михайлова, както и в усилията и качествата на целия български 

народ. 

Историческо дружество „Българска орда" е патриотично-просветителско дружество, което има за 

задача да изследва и популяризира българската историческа наследственост в България и в 

чужбина. В дейността си дружеството ще се стреми към сътрудничество с всички български 

патриоти и патриотични организации, които имат за цел Духовно Възраждане на България и 
възстановяването, и запазването на българските държавни, културни и исторически традиции, 

които съставляват тази историческа наследственост. 

В следващия брой на списание „АВИ-ТОХОЛ" ще публикиваме конкретната програма на 

Историческото дружество „Българска орда". 


