Идва продължението на бестселъра „Бивши хора” – „Погубената България”
Написано от Държавна сигурност.com
Сряда, 08 Май 2019 18:22

На 15 май 2019 г., сряда, от 18,00 ч. в хотел „Балкан” (пл. „Света неделя” 5), зала
„Средец”
, ще се състои премиерата на книгата „Погубената България” на проф.
Вили Лилков и разследващия журналист Христо Христов. Тя е своеобразно
продължение на техния бестселър от 2017 г.
„Бивши хора”
и отново се издава от „Сиела”.

В нея по-детайлно е проследена съдбата на стопанския, политическия, военния и
интелектуален елит на България след Деветосептемврийския преврат през 1944 г., с
който комунистите влизат във властта.

И докато в „Бивши хора” разглеждат механизмите на смачкване на класовия враг на
БКП, в „Погубената България” акцентът е поставен върху предизвикателството да
оцелеят стотици хиляди българи и българки, чийто труд, инициативност,
предприемчивост, патриотизъм и родолюбие е в основата на развитието на България
до попадането ѝ в съветска орбита през 1944 г.

Авторите посочват, че са вдъхновени да продължат проучванията си от огромния
интерес към книгата им „Бивши хора” и обиколките в страната, които те предприемат
след отпечатването ѝ през 2017 г.:
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„Така се появи още една важна страница от големия разказ за истината за комунизма и
неговите жертви – настоящата книга „Погубената България“. С нея, ние, авторите, сме
убедени, че 30 години след началото на края на тоталитарното управление на БКП у нас
е изключително важно да се събере паметта за онези, които понесоха ударите на
комунистическия режим, заедно с техните семейства и наследници.

Дължим им го! Възкресяването на паметта за хората от погубената България е важен
момент от нашето днес и нашето утре като нация, защото тази памет ни дава и поуки, и
образци на поведение на личности в моменти на изпитания, когато те са отстоявали
общочовешки ценности в мрака на комунистическата държава-концлагер, задушавала
свободата за близо половин век.”

В книгата са включени сведения от непроучени до момента архиви на репресивния
апарат на БКП за градовете Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Добрич,
Русе, Плевен, Габрово, Велико Търново, Севлиево, Горна Оряховица, Елена, Дряново,
които показват безпощадната разправа с елита на тези градове след 9 септември 1944
г. . Читателите ще се запознаят и с документи за почти неизвестните сталински
политически съдебни процеси в НРБ, насочени срещу инженерно-техническата
интелигенция и видни общественици.

Изследването се издава с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”. В премиерата
ще вземат участие ръководителят на софийското бюро на германската фондация
Торстен Гайслер, политическият затворник по времето на комунизма д-р Любомир
Канов.
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