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Българи, търсете своя орБан!

ние сме хора тренирани!

ЗОРа е !

д-р Радко Ханджиев 
Bulgarian Press Pool-Budapest

Ден преди официалната визи-
та на държавния секретар на 
САЩ Майк Помпео в Будапе-
ща, унгарският премиер произ-

несе традиционното си „Послание към 
нацията“. Речта му съдържа не само от-
чет за стореното от правителството през 
изтеклата година и програма за бъдещото социално-иконо-
мическо развитие на страната; но, което е по-важно – очер-
та принципните линии, от които правителството му няма 
намерение да отстъпва, независимо от волята на „начални-
ците“. Унгарците не са съгласни да им налагат как да живеят, с 
кого да разговарят и търгуват, как да отглеждат децата си.

В политиката, както и в природата няма нищо случайно. 
Адресат на „Посланието“ бе и отвъдокеанският партньор. 
Отговорът на американския държавен секретар не закъсня: 
„Вие сте суверенна нация. Можете сами да вземате решения...“ 
Което пък е ясен знак на несъгласието на администрацията 
на президента Тръмп, дневният ред на европейците да бъде 
определян от Брюксел.

Какво още съдържа речта на Виктор Орбан? Преди всичко 
той обобщи оценката си за изтеклата година с думите: „Нека 
всяка година да бъде поне толкова добра, колкото 2018! На парла-
ментарните избори спечелихме трето поредно мнозинство от 
две трети, унгарската икономика нарасна с около 5%. Ако виж-
дате в това някаква връзка, не се заблуждавате. Налице е дълбока 
причинна връзка между политиката и икономиката: и в двете – 
резултатите не се дължат на случайност или късмет...“

Да, и тук няма нищо случайно. Икономическото развитие 
на Унгария бележи чувствителен ръст през последните години. 
Но, както изтъкна Орбан, нито парламентарното мнозинство, 
нито изключителният икономически растеж са дадени даром: 
Унгария работ усилено, за да постигне и двете. 

На стр. 5

Петър Волгин – Добър ден, г-н Вацев, 
Валентин Вацев – Здравейте.
П.В. Първо, аз ще споделя едно свое 

наблюдение. Струва ми се, че дори тези 
скандали, които разтърсват полити-
ческото пространство са изключи-
телно ниска категория, т.е. дори там 
нямаме необходимата доза въображе-
ние, дори и в скандалите няма някакъв 
полет на мисълта, така щото дейст-
вително те да предизвикат интерес 
и да бъдат взети насериозно.Защо, на какво се дължи 
тази липса на мисловен ппроцес при авторите на тези 
скандали?

В.В. Първото ми предположение е, че медийте 
все пак са продължение на живота и ако животът 

е пошъл и дребнав, 
ако е скучен и без-
перспективен, ме-
диите не  могат да 
бъдат искрящи от 
творчески вдъхно-
вения, просто бъл-
гарската медия вър-
ви по гънките на 
пейзажа. От българ-
ските медии ние не-

прекъснато научаваме скандали вътре и около упра-
вляващата партия-държава, вечно зеления, но не-
прекъснато омръзнал проблемен конфликт около 
БСП плюс творческите вълнения на български-
те чалга певци, спортисти и други такива хора по-
първа ръка : кой на кого изневерил, кой с кого живее 
несанкционирано, и други такива вълнуващи сюже-

ти. Това ме кара много отдавна да се 
чувствам като обитател на долно-
то поречие на река Амазонка, като 
член на амазонско племе, което жи-
вее изолирано от големия свят, раз-
ликата е , разбира се, че имам Ин-
тернет и оттам мога да научавам 
какво става в големите медии по 
света. Там, както няма нужда да Ви 
уверявям, защото и Вие знаете това, 
там тече богат, проблемен и често 

пъти изключително нервен и концептуален жи-
вот. Но България е заден двор на световната култу-
ра и е нормално ние първи да научаваме кой кого е 
набил, кой кого е убил, кой на кого е изневерил, 
както и последните открития на хранениците на 
Америка за България. 

На стр. 2-3
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васил левсКи – наШият аПостол

РаЗГОВОР между изобличеният путиновед петър ВОЛГИН  и един неорганизиран тръмпист - Валентин Вацев, 
излъчен по програма „Хоризонт“ на БНР, в предаването „12 плюс 3“, на 13 февруари 2019г. *

* «Нова Зора» публикува стенограмата на този разговор, пора-
ди неговия непреходен характер. И за да се знае и помни!
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От стр. 1

Т
е са отделна група, разбира се, на Америка за 
България казват, че са съкратили финансира-
нето, но пък нашите  са съгласни и на компро-
миси, разбира се.

П.В. Ние сме свикнали да живеем с малко тук. 
В.В. Да, ние не сме дребнави, ние заради едната 

гола идея и някое и друго пощипване по разни места 
сме готови да воюваме до край. 

П.В. От друга страна, ето вижте сега последните 
скандали, свързани с отравяне, с новичок, рукола гейт, 
салатичок и т.н. виждаме обвързване на ставащото 
в България със света. Ето, това отравяне на г-н Гебрев 
беше директно обвързано с отравянето на баща и дъще-
ря Скрипал, т.е. ние сме в голямата политика, в голяма-
та геополитика.

В.В. Не, това е по-скоро изпълняване на служеб-
на поръчка на български журналисти, които се чувст-
ват неспособни да противоречат на различни внушения, 
идващи от англосаксонския свят и по-специално от 
САЩ. В този момент аз се чувствам длъжен да издигна 
глас в защита, глас на тревога за душевното състояние на 
г-н Цв.Цветанов. Съвсем доскоро му нямаше нищо.Вяр-
но, че се изказваше малко по-творчески и по-смътно, но 
тъй като и аз съм такъв...

П.В. Но което е хубаво.
В.В. Да, това по-скоро би могло да  се тълкува като 

свобода на фантазията. Но откакто се върна от молит-
вената си закуска, той започна да ме изненадва и да ме 
безпокои. Аз няма да скрия, че когато един обикновен 
православен християнин отиде на съслужение с еванге-
листи или баптисти – защото това са молитвените за-
куски - съслужение – той изпитва огромен когнитивен 
дисонанс и откакто се върна г-н Цветанов е в някаква 
трудно лечима постмодерна фаза на изказа.

П.В. Това какво трябва да значи – постмодерна фаза 
на изказа?

В.В. Това значи, че подлогът и сказуемото се раз-
минават, че няма белези от наратив, че не се наблюдава 
съгласуване в род и число и че неговите словесни пър-
форманси могат да бъдат анализирани само по метода 
на таговете,т.е. по метода на ключовите думи. Като на-
мерите там новичок, хибридна война, агенти на ГРУ 
и др. такива, дори и да не следите граматическия из-
каз, Вие ще разберете, че на него е оказан чудовищен на-
тиск. И горката му душа е огъната до счупване. 

П.В. Между другото, Вие току-що направихте стра-
хотен комплимент на г-н Цветанов, вкарвайки го в този 
постмодерен наратив, защото както знаем, постмодер-
низма, това е тоталната свобода от правилата, т.е. ти 
вече не си длъжен да се съобразяваш с правилата на гра-
матиката, с правилата на привичната логика, на при-
вичното мислене и имаш възможност да направиш вся-
какви връзки, дори и съвсем немислими, това е израз на 
твоята абсолютна, изначална, изконна свобода.

В.В. Точно така, аз това го правя съзнателно, г-н Цве-
танов е готов да изнесе лекция за политическите въпроси 
на съвремието, напр. в Червената къща, където много 
отдавна се стараят да стигнат до този етап, но тъй като 
не са били на молитвени закуски където трябвa – не 
става. Другият вариант е, да започнем в България да 
организираме молитвени закуски, но аз не познавам 
достатъчно баптисти, евангелисти и методисти, за да 
свършим с тях работата. А г-н Цветанов може би ще се 
оправи, може би като минат още 6 месеца, това ще се за-
личи в неговата изранена душа. Но на този етап, който 
желае да чуе гласа на свободата – от граматиката, от мор-
фологията, от фонетиката, от езиковата наука ...

П.В. От тези спъващи истинското мислене неща...
В.В. От тези неща, които засенчват нашия хоризонт 

– свободния ни хоризонт- може да говори с г-н Цветанов. 
Ако се опитаме да направим анализ по ключови думи, 
той е убеден, че ние по никакъв начин не бива да вли-
заме в историята с Южен поток, т.е. с Турски поток, 
но още не е казал окончателното обяснение защо. Аз ще 
го кажа вместо него. Значи,  аз знам, че там, където минат 
тръби с руска газ, на 10 км. от двете страни кокошките не 
снасят, жените са безплодни, а за мъжете ме е срам да Ви 
кажа какво им се случва.

П.В. Досещаме се, да...
В.В. Така. Защото аз подозирам, че отвреме-навре-

ме от Русия ще пускат и по малко новичок в тази тръ-
ба, а той се процежда по шевовете на тръбата и оста-
вя една пустош - физическа, физиологическа, инте-
лектуална, културна пустош от двете страни на тръ-
бата. Колкото до този хъб, от който ние все някакси ще 
трябва да се отървем, разбира се, даже се сещам как ще 

стане – този хъб е на място, което на 40 км. от него, с 
такъв радиус, живи хора не  бива да минават, защото 
това няма да е просто газ, а ще бъде газ плюс  нови-
чок. Тука сега има пикантни подробности – г-н Цвета-
нов пое ангажимента да бъде постмодерен и да освободи 
България от мръсните лапи на Путин, защото за това ста-
ва дума в края на краищата. Интересно тук е каква е по-
зицията на г-н Б.Борисов.

П.В. Да, защото, нека да припомним на нашите слу-
шатели, че всъщност, има официално решение на прави-
телството, България да участва в Турски поток, т.е. ние 
на официално ниво сме твърдо за.

В.В. Точно така. Само че, няма официалност без ис-
креното и осъзнато съгласие на премиера. А премиерът 
отново е в трудна ситуация. Докато неговият замест-
ник спокойно може да прави молитвени закуски и да 
сменя творческите си нагласи от сутринта до вечерта, и 
да прави открития в химията на новичока, то г-н Б. Бо-
рисов вече е поел ангажимент. В такива случаи може 
да се твърди, че той се крие под бюрото си. А има и твор-
чески вариант – може просто да играе футбол на малки 
вратички, за да може да каже скоро след това, че „всич-
ко това става без мен. Тези негодници действаха, без да 
питат своя премиер”. И аз очаквам, той до седмица две, 
някакси вътрешно, но по понятен за нас начин да се 
разграничи от истериката, защото Борисов, доколко-
то разбирам, аз не го познавам лично, пък и не разби-
рам толкова много от психология, но ми се струва, че 
на него не му се занимава с всичко това. Той би искал 
нещата да се успокоят и да го оставят на мира. Той носи 
нелеко бреме, той е като жена, която три пъти забре-
менява и три пъти не завършва бременността. Аз се 
боя, че той отново ще се опита да поиска градска от-
пуска. За трети път, както първите два пъти. Не е лесно 
да си Бойко Борисов. Той е поел ангажимент, разговарял 
е с когото трябва, има официално решение на правител-
ството и изведнъж неговата дясна ръка, неговото второ 
аз, влиза в когнитивен дисонанс и отваря  отчаяна, макар 
и не еднолична битка срещу Путинските попълзновения, 
срещу дамаджаните с новичок, които пристигат в Бълга-
рия. Така че, аз им пожелавам мир и дружба. И сговор.

П.В. Имаше едно изказване от днес на държавния се-
кретар на САЩ г-н Помпео, който е на обиколка в Евро-
па в момента и между другото днес ще участва в един 
интересен форум за Близкия изток, ние след един  час ще 
говорим за него, та г-н Помпео каза, че САЩ ще направят 
всичко възможно, за да спрат Северен поток 2. Г-н Пом-
пео нищо не каза за Турски поток, може би това се под-
разбира. 

В.В. Първо се подразбира. Второ, той все пак каза 
някои неща, ние знаем, че той вече води разговор с 
унгарския премиер Орбан и там първият резултат 
беше, че и двамата много се харесаха, вторият резултат 
вероятно предстои да чуем, че Орбан не е напълно убе-
ден, че Унгария трябва да има нещо общо с разклоне-
нията на Турски поток.Смята се, че Унгария е страна-
та, която най-ефективно може да спре руските газо-
ве и други отровни попълзновения в нашата част на 
света. М.Помпео  има обаче друг голям проблем. Исто-
рията с Венецуела, където великата страна обяви едно-
странно и без да пита никого друг гражданин на Венецу-
ела за президент, а не законно избрания, ще завърши 
не много успешно. Т.е., ако трябваше нещо да стане то 
трябваше да е станало до момента, в който ние с Вас раз-
говаряме.

П.В. Такава беше идеята, трябваше да има някакъв 
своеобразен блицкриг, но този блицкриг засега не сработ-
ва.

В.В. Блицкрига има не повече от 72 часа, те мина-
ха, и в такива случаи, аз знам от личен опит, и от обек-
тивната логика на политическия процес, че не прези-
дентът е виновен, а държавния секретар. Така че г- 
Помпео трябва много да се постарае да спре всички ви-
дове потоци, да се противопостави успешно и ефективно 
на френската и германската воля, защото те в момента са 
съгласни да има Северен поток 2 за да не го стигне съдба-
та на изгорелия бушон. Повтарям, винаги когато амери-
канският президент нещо не го е докарал, виновен е не 
той, а, или министърът на отбраната или министърът на 
външните работи.

П.В. Г-н Тръмп е известен с това, че много лесно се ос-
вобождава от ключови фигури в своята администра-

ция.
В.В. Най- известната формула на Тръмп е you’re 

fired, той е принуден да прави така, тъй като при него 
има текучество. Аз желая успех на г-н Помпео, но това 
означава той да успее да счупи гръбнака на френския 
президент и на германската фрау канцлерин, което, без 
да подценявам г-н Помпео, не е лесна задача. Има вече 
съвместно решение на Германия и Франция, че Северен   
поток ще продължи да се изгражда и ще започне да съ-
ществува съвсем скоро и съвсем пълноценно. Това, кое-
то той може да постигне е да нареди на г-н Цветанов 
да обясни на г-н Борисов, че ако България не се от-
каже от своето разклонение от Турски поток, това ще 
бъде края на режима Борисов. Това е напълно въз-
можно. Аз дори мисля, че това ще стане.

П.В. Това означава, обаче, че американците трябва да 
имат готови хора, с които да заменят г-н Борисов.

В.В. Американците имат трима готови човека, 
освен многото, които биха искали, но още не са на-
пълно готови, има трима готови за които е въпрос на 
един следобед да се покажат на публиката. Те са вече 
известни, но са леко позабравени, както си му е реда 
при кадрови смени. Аз се боя, че г-н Борисов не бива да 
изпуска момента, все още не е късно да прехвърли свои-
те трудови спестявания във Внешторгбанк и да си купи 
жилище на Рубльовка.

П.В. Не в Барселона, както има една такава приказ-
ка.

В.В. Барселона вероятно все пак е клюка, това са 
недоказуеми неща и по-добре даже да не ги споме-
наваме, но той все още има възможност да остарее 
спокойно заедно с Янукович на Рубльовка. Казват, че 
имотите там поевтинявали. Това е начинът по който той 
да бъде в мир с великите сили и да не му досаждат с глу-
пости.

П.В. Всъщност, ние наистина трябва да си даваме 
сметка, че да си премиер на България в днешно време ни-
как  не е лесна задача, казвам го без капка ирония, защото 
ти трябва да балансираш в една такава ужасяваща си-
туация, в която от едната страна ти е Русия, от друга-
та – САЩ, Китай настъпва, ЕС има някаква политика, 

която е много трудно дори да бъде формулирана . 
В.В. И да бъде обяснена дори. Ето Ви пример, Вие 

сте безусловно прав, с историята кой признава новият, 
безусловно демократичен президент на Венецуела Гуай-
до. Генералният секретар на ООН няма становище, Съ-
вета за сигурност няма становище, Генералната асам-
блея на ООН няма становище, ЕС няма становище, ог-
ласено от ЕК или ЕП. Нито една сериозна институция 
в света няма становище. Българското Министерство 
на въпшните работи, обаче, има становище.И то е – 
винаги верни на партията, нали така беше.

П.В. Да добавим, че и Конгресът на САЩ няма стано-
вище.

В.В. Безусловно, Конгресът на САЩ чакат Тръмп да 
затъне още малко в това блато, за да му поискат и по този 
въпрос импийчмънт. Вчера четох как един известен 
американски сенатор демократ предупреждава Гуай-
до , че „на вас може много да ви се иска да пратим амери-
кански войски, но не вие, а ние ще решим това и най-веро-
ятно е да не пратим нищо.” Работата е там, че всеки аме-
рикански президент – и това е сериозно, макар че зву-
чи весело – има право на една малка победоносна война. 
Ако демократите в Конгреса, които са душмани на Тръмп 
и в Долната камара и в Сената , желаят да му попречат, 
това означава, че ще го натикат и след това ще развалят 
играта. Тъй като това, което безпокои американския елит 
днес не е душевното състояние на г-н Цветанов, за него 
ние с Вас се безпокоим, като сънародници, да - а тях ги 
интересува прави ли успехи или прави неуспехи, допуска 
ли успехи или допуска само неуспехи така мразения от 
тях президент Тръмп. И ако има и най-малък  шанс да  
бъде натопен, той ще бъде натопен - тъй като главни-
ят сюжет, който тресе САЩ в момента , това дори не е 
новичока, можете ли да си представите! Главният сю-
жет е как да се попречи на Тръмп да се яви втори път 
на президентските избори.

П.В. И да ги спечели. Той нека се яви, но въпросът е да 
не ги спечели.

В.В. Да, а идеалният вариант е да се откаже да се 
яви. Аз подозирам, че той ще ги спечели. Но може би 
в мен говори неорганизираният тръмпист, аз съм не-
организиран в това отношение. С други думи, ние ви-
наги бягаме пред локомотива на историята, размах-
вайки долните си гащи над главата си.Това е част 
от българската национална държавна политическа 
стилистика. 

На стр. 4

Л
евски е ненадминат и 
далновиден органи-
затор на национално-
освободителната ни 

борба. Израснал от земята и 
духа на България, той стига до 
гениални изводи за изхода от 
петвековната робия. Вътреш-
ната революционна органи-
зация, която Апостола създа-
ва, е уникално дело, което не 
рухва и след бесилката.

Великият първомайстор 
на българската революци-
онна организация не можа 

да види победата на своето 
дело. Но той, както строителя 
от песните, зазида в градежа 
на това велико дело самия себе 
си, окрилян от девиза „Ако спе-
челя, печеля за цял народ – ако 
загубя, губя само мене си“. Тази 
изключителна жертвоготов-
ност пред олтара на отечест-
вото е и ще остане неугасващ 
факел по вековния път на 
България.

Васил Левски е гениал-
но излъчване на народния 
дух. Той е слънчево явление 

в българското Възраждане. И 
ако обърнем очи назад – към 
мрака на османската тира-
ния, ще видим, че в този ис-
полин на градежа и мисъл-
та, в действията на великия 
революционер, демократ и 
народен трибун са съчета-
ни най-добрите качества на 
възрожденската българска 
личност: родолюбие, сме-
лост, издръжливост, скром-
ност, трудолюбие, нравстве-

на чистота, човещина...
Храбростта на Васил Лев-

ски е пословична. А неговият 
„весел нрав“ и „нечут харак-
тер“ те карат, по думите на 
Ботев, „да забравиш всички 
тъги и страдания“.

Житейският път на Апос-
тола е непрежалимо кратък. 
Той загива едва на 35 годи-
ни. Но величието на неговия 
живот се измерва не с прежи-
вените години, а със сътворе-
ния исторически подвиг. Всеки 
ден на Левски крие невероятни 
опасности. Но въпреки изпита-
нията и премеждията младият 
Апостол не се стъписва пред 
смъртта, не се отбива от пътя 
си на саможертвена вярност 
към народното дело. „Без сво-
бода няма живот“ – казва той. 
Това убеждение, превърнало се 
във вътрешна природа на духа 
му, обяснява неговата реши-
телност и смелост и в легиите 
в Белград, и когато носи зеле-
ния байрак на Панайот-Хито-
вата чета по Стара планина, и 

когато сам броди по пътища-
та на поробеното отечество, 
за да сее в сърцата на своите 
братя вяра и упование.

Има някакво сбъднато 
пророчество в това, че обик-
новеният, не дотам учен мла-
деж, карловският Дякон, 
само за десетина години из-
раства като гениален стратег, 
тактик и идеолог, като всеп-
ризнат народен вожд. Обясне-
нието трябва да се търси в жи-
вата връзка с народа, с него-
вите мисли, чувства, страдания 
и стремления. Левски избира 
най-верния, най-прекия път 
към хората – пътя към техни-
те души и сърца. Затова, как-
то пише Вазов, „всички врати 
нему отворени бяха“.

Васил Левски се посвеща-
ва на народа с дълбока и чис-
та любов. И с вяра в негови-
те могъщи сили. Той вселява 
тази своя вяра у хората, вдъх-
ва я в душите им с думи ясни 
и прости, с крилатите си дела, с 
личния си пример. Хората зна-

ят, че когато Апостола казва: 
„Аз съм се обрекъл на отечест-
вото си“, не изрича деклара-
ция, а изразява непреклонна 
готовност за саможертва.

Апостола проповядва 
пълно сливане с духа на епо-
хата, с духа на българското 
време: „Времето е в нас и ние 
сме във времето“. Той върви 
през виелици и гъмжило от по-
тери, тръгнали него да дирят; 
замръква и осъмва под различ-
ни стрехи и с различни имена. 
Цял погълнат от „народните 
работи“, той е като светец за 
поробените.

Такъв остава да живее в 
признателната памет на на-
рода Апостола на българска-
та свобода.

За величието и историче-
ския мащаб на едно дело се 
съди по трайността на него-
вото присъствие в живота на 
поколенията. Делото на Ва-
сил Левски като великолепен 
синтез от идеи и подвиг над-
живява епохи. Ние виждаме 

това дело да лети с Хвърко-
ватата чета на Бенковски, да 
окриля оградените четници 
на Околчица и Дряновския 
манастир, да побеждава при 
Шипка и да живее с подви-
га на руските братя освобо-
дители; да тържествува при 
Съединението и неговата за-
щита, да възкръсва в образа 
на Гоце Делчев и българите 
юнаци в Илинденско-Прео-
браженското въстание и ос-
вободителната Балканска 
война през 1912-1913 г.

Затова и днес всичко, което 
характеризира нашата дейст-
вителност, ни дава основания 
да заключим: заветите, които 
Васил Левски остави на по-
томството, продължават да 
бъдат с нас в най-горещите и 
трудни места на съзиданието 
и творчеството.

Той и днес ни учи на пре-
дана любов към отечеството. 
Учи ни на безкористност, на 
постоянство, на делови раз-
мах, на честност към служба-

та в името на народа. Негова-
та нравствена възвишеност е 
сърцевина, мярка за морал и 
човешко съвършенство. Кол-
ко трогателни са постоянно 
изричаните и изписани думи 
на Апостола: „Все за тебе ми-
сля, мамо…“

И 
сега, изправени с 
преклонение пред 
скромния паметник 
на великия Васил 

Левски, ние изпитваме патри-
отично самочувствие като не-
гови следовници. Извисен в 
историята, Апостола е дълбо-
ко в нас. И чрез нас, чрез на-
шите деца и внуци той ще 
пребъде през времето като 
най-свидното чедо на майка 
България.

19 февруари 1973 г.

васил левсКи – наШият аПостолП
реди сто години на това място е обесен Васил Левски. 
На това място „почива скромно славата на България“, 
пише Захарий Стоянов. Апостола преминава с по-
следни стъпки оттук към безсмъртието. Черното 

бесило, издигнато от петвековния поробител, прекъсва светлия 
живот на великия син на България, ала той остава навеки в 
народната памет, в народната душа. Левски заживя в песни и 
предания, в легенди и мечти. Защото няма смърт за чове-
ка, който изцяло се е посветил на отечеството. Няма смърт 
за българина, който събира в своя обаятелен образ всич-
ки драгоценни черти на нашия храбър и мъдър народ. Ето 
защо тук е българският кръст.

Много неща се промениха оттогава, от оня мразовит февру-
арски ден на 1873-та, в който сърцето на земята ни страдални-
ца изтръпва в безнадеждна скръб и покруса. Но през всичките 
времена и превратности на българската съдба Васил Левски жи-
вее с пулса на отечеството. За нас Апостола е светъл пример за 
нравственост и достолепие, основание за гордост.

Георги ЙОРДАНОВ

Поклонение пред памет-
ника на Васил Левски, 19 
февруари 1973г.

ние сме хора тренирани!
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От стр. 3

В 
България ние не можем да не се досетим първи 
за това какво е на ума на американската адми-
нистрация и да изпълним нейните най-интим-
ни замисли. 

П.В. Е, точно така, както правихме преди 89 год., ко-
гато  предугаждахме какво е на ума на господарите в 
Кремъл и преди още те да са го казали и преди още те да 
го формулират.

В.В. Да, това е същият опит, ние сме хора тренира-
ни, още повече, че новото поколение български поли-
тици съвсем не е чуждо на старото поколение българ-
ски политици. Там има биографични, роднински и дори 
семейни връзки. Мога да изброявам до безкрайност, но 
вероятно от това няма нужда, за това кой днешен българ-
ски политик от семейството на кой бивш социалистиче-
ски функционер произхожда. Това е ясно и няма загад-
ки защо е така. Въпросът е има ли все пак някакъв, 
макар и теоретичен начин да опазим лице. 

П.В. Това зависи изцяло от българските политици, 
зависи от това дали те са в състояние да реагират адек-
ватно, умно и винаги съм го казвал,  смело.

В.В. Ето това е основанието за моя песимизъм – 
Вашите думи, които казахте току-що. Ако нещо по 
линията на достоинството зависи от българските по-
литици по-добре да забравим темата.

П.В. Мислите ли, че в България все пак има хора от 
т.нар. политически елит, които предпочитат да  ми-
слят повече за интересите на страната, колкото за 
личния си финансов и кариерен разцвет?

В.В. Напротив, има, аз познавам дори някои от тях 
и българският елит в това отношение е шарен. Българ-
ският елит е една корпорация, една социална група, 
в която има най-различни импулси, нагласи, настро-
ения, мнения, способности. Работата е там, че най-гни-
лата  част на този елит е най-отгоре. Там има  хора, които 
могат да носят и отговорност и хора, за които думата су-
веренитет все още значи нещо. Но промяната в етажите 
на политическия елит е изключително болезнена, нервна 
и разбира се, скъпа задача. Така че, ние с Вас няма да мо-
жем да я решим.

П.В. С оглед на предстоящите евроизбори, безспорно 
една от главнтите теми , които ще се разискват и въз ос-

нова на която мисля, че хората ще гласуват е свързана със 
суверенитета, с това, че вече сме се излекували от химери-
те на прекрасната глобализация, на това колко е хубаво, че 
сме загърбили старите идеи от 19-ти век за независимата 
държава и т.н. Все по-актуални стават идеите за това, че 
има нужда от силна държава, включително и за да могат 
да живеят хората по-добре в тази държава, защото ина-
че, оставени на произвола на мултинационалните корпо-
рации, което всъщност представлява глобализацията, те 
със сигурност не живеят по-добре, със сигурност не живе-
ят по-богато, мислите ли, че у нас политическите  играчи 
си дават сметка за този процес, който е валиден в редица 
страни от Европа.

В.В. В България по всичко това безусловно си дават 
сметка, но това е главно в сферата на т.нар. контраелит, 
това е елитът, който е готов да поеме отговорност, но кой-
то няма физическата възможност да влезе в отговорност-
та за каквото трябва, включително и за българския суве-
ренитет. Вижте, идеята за ренесанса на европейските 
суверенитети витае в умовете и пред очите на евро-
пейските граждани. А в България трябва много сил-
но да си стискаш очите , за да  не видиш, че и в Бълга-
рия витае тази идея. Аз очаквам, че на предстоящите 
избори тази идея ще победи убедително, не със 100% 
надмощие в електоралния корпус на ЕП, но тази идея 
повече няма да може да бъде отклонявана и маргина-
лизирана. В страните на ЕС се появи осъзната съпро-
тива срещу троцкисткия федерализъм, който досега 
се пробутваше като „Съединени европейски щати”. Това 
е мечтата на Лев Давидович Бронщайн – Троцки за Съе-
динените европейски щати. Това не стана, слава Богу и 
тук без всякаква ирония, трябва да отбележим огромна-
та роля на главния антиглобалист днес – това не е Путин, 
това е Тръмп – човек с характер, с чешитщини, разбира 
се, човек, с който безусловно трудно се живее, но аз, тъй 
като не съм Мелания, не го мисля. Това е човек, който е 
американски патриот, той произхожда от кръгове, които 
все още не са забравили какво значи велика индустриал-
на държава, Америка беше такава и ние с Вас помним, тя 

беше такава до края на 70-те год., преди властта в Амери-
ка да бъде извзета или поета от глобализираните струк-
тури на финансовия капитал. Ролята на Тръмп в това 
отношение и на хората, които го крепят, ролята на 
неговата съвсем не малка референтна група в САЩ, 
тази роля е огромна. След него бих сложил и Путин, 
който, поради осъзнати елитарни руски причини не 
е съгласен Русия да бъде бедна роднина в един гло-
бализиран свят, т.е. надежда има, но тя е все още на 
хоризонта.

В България още дълго време американският посла-
ник ще продължи да бъде от Демократическата, а не 
от Републиканската партия, но Тръмп очевидно няма 
време да се занимава с дребни кадрови въпроси в Дър-
жавния департамент на САЩ. Регионалните струк-
тури на ЦРУ също са от този тип. По правило, слу-
жителите на ЦРУ в САЩ гравитират сърдечно към 
Демократическата партия, а военното разузнаване 
гравитира към Републиканската партия, те нямат 
право на никакво гравитиране, но са живи хора, 
все пак. Аз очаквам изборите със затаен дъх, имам 
предвид европейските избори, защото очаквам ве-
ликолепни, грандиозни събития. Очаквам края на 
високото вълна на еврофедерализма, на соросоидал-
ността, на липсата на усет за суверенитет, предпола-
гам, че заедно с мен и духовете на Жан Боден и на То-
мас Хобс очакват същото. ЕС е още жив и аз се надя-
вам, че там те ще намерят една много по-адекват-
на формула, спомняйки си например защо Петата 
република на Франция се нарича Петата републи-
ка на Де Гол. Хората, които знаят, че европейските 
държава трябва да дружат и да правят съюзи, без 
да вграждат в основите суверенитетите си, а да си 
помагат като суверени и независими държави. Хо-
рата от този тип в ЕС са много. Сега е моментът да 
чуем техния глас.

П.В. Със сигурност и ще стават все повече, много Ви 
благодаря за този разговор.

В.В. Благодаря Ви и аз.

Поп Минчо КЪНЧЕВ

Из "Видрица"

У
зунов и Бойчо Русев 
от Гюрюджий отидо-
ха с Узунов двамата да 
разгледат барон Хир-

шовата желязна линия, между 
Търново - Сеймен да отпечатат 
с восък бурмите на железни-
цата. Заедно с тях беше и Дой-
чо Д. Аладжов. Ходиха и доне-
соха восъка, взет (като) мярка, 
за да направим железни нахта-
ре. Между атиловците се наме-
ри железар, който по заповед 
на Коля Ганчев изработи през 
нощта на 26 януарий четири 
железни ключа согласно восъ-
чения отпечатък. На 26-й съ-
щия месец, през нощта, Узунов 
и Бойчо Русев отидоха да опи-
тат нахтарите дали ще уйди-
сат в бурмите. Нахтарите уйди-
саха. Третата бурма се развър-
тя, двете релси една от друга се 
разкопчаха. Радостта беше ве-
лика! Сърцата силно затупаха. 
Бойчо и Атанас се спогледаха 
и очно си проговориха: “Свър-
шено! Левски ще бъде спасен, 
само да го прекарат през това 
място...” Разкопчаха два чифта 
релси, можеха да разкопчат 
още шест, ако искаха, но няма-
ше защо: сега се правеше опит 
само с ключовете. За сполуч-

ното изработвание на ключо-
вете Узунов заповяда да се 
даде парично вознагражде-
ние на железарят. Железарят 
не прие вознаграждението, а 
помоли Коля Ганчева да му се 
издаде квитанция срещу пет-
шест лири, които бяха му оп-
ределени като заслуга: “Коми-
тета има нужда от пари. Аз 
съм член от комитета, но съм 
беден. Вместо парична помощ 
ще давам своя труд” - отгово-
ри честния работник лично 
Узунову, когато последния го 
попита защо не приема воз-
награждението.

Стефан Сливков и Георги 
Хаджидечев изработиха тур-
ските облекла за юнаците и ги 
принесоха.

На 1 февруарий Узунов за-
повяда да се сформира чета-
та, която ще задържи тренът 
и освободи Левски. Заповедта 
гласеше: четирима конника от 
с. Хайнето; трима конника от 
с. Елхово; трима конника от с. 
Махалата; двама от с. Дерве-
ня; четирима от с. Арабаджи-
ево, в числото на които влазя 
поп Минчо; трима от с. Гюрю-

джий - с Бойча Русев; четири-
ма от с. Гюнелийска махала; пе-
тима от Стара Загора начело 
с Коля Райнов: командующи 
сам Узунов - всичко с начал-
ника 25 души съзаклятни-
ци-революционери. Заповя-

да се на атилци да приготвят 
35 ката турски костюми. В тях 
ще се облечат юнаците в денят 
на нападението.

Високата заповед на Узу-
нова се изпълни. Хайничани, 
елховци, дервенчани и махлен-
чани заедно с конете си се яви-
ха в Стара Загора - Гюнелий-

ци, гюрюджийци додоха и се 
установиха в село Арабаджи-
ево. В качеството си на гости те 
се разположиха по къщята на 
созаклятниците от същото село. 
По советът на Ганчева Узунов 
отмени разпорежданието си 
по направата на чирпанската 
засада. Заповяда, щото Фили-
пов, заедно с десет боричани 
да се яви в Гурбетито и там да 
чака неговите заповеди. Фи-
липов изпълни заповедта. С бо-
ричани числото на четата ста-
на 40 души. Моля, това е по-
ловин ескадрон конници-соза-
клятници, упражнени в строй, 
но решени да влязат в бой.

На 5 февруарий всичко 
беше готово. Юнаците чака-
ха. Чакаха и конете им, като 
ядяха болджа-ечемик в плев-
ниците и яхърите на созакля-
тниците. Чакаха и турските 
костюми, за да изиграят ро-
лята, която им се предназна-
чаваше. Узунов и Колю Райнов 
Пантата по цели нощи сновяха 
между Арабаджиево и Стара 
Загора. Събираха повикани-
те на оръжие юнаци и ги учеха 
как да действуват и какви неща 

да си приготвят за нападение.
От село Арабаджиево 

бях назначил: Мънчо Гер-
гев, Вълчо Славов Сийреков, 
Добря Пехливанина-Палата 
и негова грешност поп Мин-
ча. Мънчо Гергев на никакво 
оръжие няма вяра и упова-
ние освен на пищовите, кои-
то ги взе от циганите.

Опитвам юнаците:
- Като ще отървем Левски, 

сетне за вази как мислите?
- Ще отървем Левски, че 

ний и в Марица да се издавим, 
за нази е нищо. Само Левски - 
защото нямаме втори Левски 
на света!

Острят камите, изтриват и 
мажат револвери и кобур-пи-
щови и пушки шишанета и 
чифтя: “А-а-ах! Кога ще се мер-
не Левски, на очи да кажем на 
агата: как се кара Левски? Дано 
се случат някои и от българ-
ските шпиони, черни души по-
турнаци...”

Узунов с напрегнатост и 
безпокойствие чакаше из-
вестие от пратеникът си в 
София, когото проводи от 
Търново. Изминаха се около 

15 дни от денят, когато той 
тръгна за София, а никакви 
известия не пращаше. Прате-
никът, заподозрян в Орхание, 
турските власти го втрапарчи-
ли и под конвой го откарали 
в София и го хвърлили в “ма-
гарешкий рай” при другите со-
заклятници. Това Узунов не 
знаеше, затова се и сърдеше на 
пратеникът си. Дълго време да 
стоят юнаците по къщите беше 
непрактично: може да се пре-
дизвика подозрение. Трябва-
ше пак да се чака известие, а 
никакво известие отникъде не 
дохожда. Трябваше да се пра-
ти нов пратеник. Проводи се 
такъв.

На 8 февруарий изле-
зе пътник-юнак из Атила и 
замина за към Борич. Това 
беше Дончо Фесчията. Дон-
чо отиваше в Дилян да узнае 
как стои делото на Левски и 
скоро ли той ще бъде прека-
ран за Цариград. Ако дилян-
ци не знаят това, ще отиде в 
Докум. Ако и там не знаят, ще 
отиде чак в Роман (София) и 
оттам ще телеграфира така: 
“Стара Загора - Кундураджи 
Никола. Кьоселето е скъпо. 
Подпис: Фесчи”. Значи: Лев-
ски е обесен. Или: “Пращам 
ти днес или утре заръчаното 
кьоселе.” Значи: Левски ще 
бъде откаран за Цариград 

известно в кой ден.
На 12 февруарий в къща-

та на поп Минча в село Ара-
баджиево разговаряхме се 
с Узунов за нападението на 
тренът и освобождението 
на Левски. Илюзии: Как под-
хвъркат конвой и (с) усилен 
маршрут ще прехвръкнем 
оттатък Балканът с освобо-
дения, а оттам - в румънска-
та територия... В това време 
пред нас се изпречи Райнов 
Колю - Пантата и подаде те-
леграма Узунову. Телеграма-
та носеше подписът на Дончо 
Фесчията, подаден от Пловдив. 
В нея се говореше, че Левски 
е обесен на 9 февруарий в Со-
фия.

Новината произведе пот-
ресающе впечатление в ду-
шата на Узунова: той заплака, 
заплака и поп Минчо, а Пан-
тата скръцна със зъби и стро-
го се закани да отмъсти за обе-
сения. Не оставаше друго, освен 
да се разформира четата, а юна-
ците да си разотидат там, кой 
отгдето е дошел. За да утешим 
юнаците от скръбта, която като 
гръмотевици ненадейно падна и 
удари юнашките им сърца, като 
им казахме, че Левски обесили 
на 9 февруар в София (за кого-
то бяха решили - имот и живот, 
само Левски да се избави, хиляди 
българи да се изгубят, само Лев-

ски нека е жив - казваха те, - за-
щото без него България няма 
да се освободи...), поканихме 
юнаците в училищните стаи, та 
ги нагостихме. И Узунов им даде 

наставления, като ги насърчи: 
на Левски на място(то) той ос-
тава в прегнатий хомот про-
тив турците кръвопийци.

Наскърбени и ядосани, те се 
завърнаха по домовете си и от-
ново се заловиха за своите до-
машни работи.

С турските костюми се 

случи едно голямо нещастие: 
захвърлени в една празна бъч-
ва в избата на Стефана Слив-
ков, бидоха изпоедени от 

молците и мишките. Ключо-
вете на релсите бидоха турени 
в една смазана кошничка и 
захвърлени върху поп Мин-
човия таван. И те ръждяса-
ха, защото не станаха нужда за 
втори път.

Узунов и това направи: с 
окръжно към работниците на 
освобождението той извести за 
смъртта на Левски и ги насър-
чи с примери от историята на 
гръцко(то) и сръбското осво-
бождение. Окръжното му на-
сърчи работниците: отвсякъде 
се получиха отговори с обеща-
ние, че дело(то) ще се поддържа.

Атанас Узунов, чорбаджи 
Цвяткова син, от с. Араба-
джиево стана и с Коля Рай-
нов отидоха в Стара Загора: 
ще повика членовете съзакля-
тници на комитета на заседа-
ние в Стара Загора през на-
стоящий февруарий.

- Кой ви й учителя? - попи-
та Узунов.

- Учителя в село Арабаджи-
ево е Минко Минев, млад, кра-
сив и интелигентен момък, 
трудолюбив, обичлив към все-
киго, строг, деятелен; съзакля-
тник и пръв работник в коми-
тета. Помощник и кандилавтин 
- Сивчо Широв, който хем по-
мага на даскал Минка в учили-
щето и учи при него, та се при-
готвюва за свещеник.

От стр. 1

И 
премиерът изрази бла-
годарността си към 
тези, които са осъзна-
ли, че стабилни ра-

ботни места и увеличаване на 
заплатите може да се реализи-
ра само ако работата на прави-
телството също е принципна и 
последователна. Орбан благо-
дари на тези, които са осъзнали, 
че само заедно страната може да 

бъде успешна. И изключително 
много благодари на тези, които 
са осъзнали, че унгарците могат 
да осъществят собствените си 
планове само ако всички заед-
но се изправят пред света като 
държава, ако заедно посрещат 
изпитанията на унгарските 
реалности като единна нация. 
„Накратко, благодаря на всички 
вас! И не забравяйте, че силата 
е в единството, слабостта идва 
от разделението...“

Конкретизирайки успехи-
те в социално-икономическото 
развитие на страната, Виктор 
Орбан отбеляза, че откакто 
ФИДЕС са на власт, повече от 
един милион унгарци са излез-
ли от бедността (от 23% през 
2010 г. до 10% през 2017 г.). Но 
това все още не е приемливо и 
тази положителна тенденция 
трябва да се задълбочи. Бла-
годарение наголемите нови 

инвестиции, осъществени 
през 2018 г., средната работ-
на заплата достигна 425 000 
форинта (1420 евро) – увели-
чение от 40% в сравнение с 
304 000 форинта (1020 евро) 
през предходната 2017 г. и оз-
начава, че в Унгария възник-
ват нови работни места. Зае-
тостта е нараснала от 55% на 
70%; безработицата е сведена 
до една трета от предишното 
й равнище. Държавния дълг 

от 85% сега е 71%.
Орбан подчерта, че унгар-

ското дете, родено днес, има 
добри шансове да живее в 
ХХII век, защото унгарците 
ще живеят по-дълго; създаде-
ни са условия, за да живеят по-
дълго. Броят на браковете нара-
ства. Значително е намалена дет-
ската смъртност. Доходите се 
увеличават и хората могат да 
планират живота си при ико-
номически предвидими усло-
вия. „Днес унгарците работят 
упорито, планират бъдещето 
си, строят къщи, изпращат де-
цата си на училище, насърчават 
ги да учат и работят; с едно из-
речение – има какво да оставят 
на децата и внуците си. Какво е 
това, ако не национално възраж-
дане“, възкликна премиерът.

Спирайки се на демограф-
ското състояние на нация-
та, Орбан посочи, че правител-

ството му предприема реши-
телни стъпки за преодолява-
не на демографската криза. 
Той огласи правителствен план 
от 7 точки за защита на семей-
ството.

първо, помощи, които да 
насърчават младите семей-
ни двойки да имат деца. Вся-
ка жена под 40 години, която 
се жени за първи път, ще има 
право на преференциален 
заем от 10 милиона форинта 

(33 000 евро), за да започне но-
вия си живот. След раждането 
на първо дете, погасяването 
на заема се преустановява за 
три години; след второто дете 
– за още три години, като 
една трета от основния дълг 
се отписва. Ако роди трето 
дете, останалата част от зае-
ма изцяло се отписва;

второ, удължаване префе-
ренциалният кредит, предос-
тавен за семейно жилище. Се-
мейства с две или повече деца 
също ще могат да ползват за-
еми за закупуване на същест-
вуващи имоти. За хората, кои-
то живеят в селата, съвсем ско-
ро ще бъде обявена схема, спе-
циално пригодена към техните 
нужди. Това означава, че без-
възмездната помощ за млади 
двойки, които се съгласят да 
имат две деца, ще е в размер 
на 22 милиона форинта (74 

000 евро); а безвъзмездната 
помощ за семейства, които се 
съгласят да имат три деца, ще 
е в размер на 35 милиона фо-
ринта (120 000 евро);

трето, досега се приспа-
даха един милион форин-
та (3 350 евро) от ипотечни-
те кредити на големи семей-
ства при раждането на трето 
и всяко следващо дете. Сега 
тази възможност се разширя-
ва: при раждането на трето 

дете безвъзмездната помощ 
става 4 милиона форинта (13 
350 евро), а при раждането 
на всяко следващо дете – още 
един милион форинта;

четвърто, жени, които са 
родили и отгледали минимум 
четири деца, ще бъдат осво-
бодени от подоходен данък 
върху физическите лица до 
края на живота си;

пето, за големите семей-
ства стартира програма за 
закупуване на автомобили. 
Осигурява се безвъзмездна по-
мощ от 2,5 милиона форинта 
(8 350 евро) за закупуване на 
нов автомобил от семейства с 
минимум три деца;

шесто, осигуряването на 
цялостната грижа за децата 
се поема от държавата. През 
следващите три години ще 
се създадат 21 000 нови мес-
та в детските ясли; 10 000 – 

до края на тази година; още 5 
000 през 2020 г.; и 6 000 през 
2021 г.;

и накрая, на седмо място, 
въвеждат се помощи за баби 
и дядовци, които поемат гри-
жата за отглеждане на вну-
ците си.

Освен това, правителство-
то е приело решение за пре-
одоляване изоставането в 
овладяването на чужди ези-
ци. Модернизира се системата 

на чуждоезиково обучение в 
средните училища. Всеки уче-
ник от 9-ти до 11-ти клас ще 
може да посещава двуседми-
чен курс по чуждоезиково обу-
чение в чужбина през лятната 
си ваканция; разходите се по-
емат от държавата.

С друго решение на пра-
вителството се отпускат 700 
милиарда форинта (2 мили-
арда и 350 милиона евро) за 
развитие на здравеопазва-
нето, вкл. изграждането на 
централни болници в Буда-
пеща. Заплатите на сестрин-
ския персонал се увеличават 
със 70% през следващите 
три години.

Какво бъдеще очаква 
унгарската икономика? 

Според Орбан, днес тя 
трябва да придобие нови из-
мерения. 

На стр. 6

Ще освоБодим левсКи!

Поп Минчо Кънчев

ние сме хора тренирани!

Българи, търсете своя орБан!
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От стр. 5

Наред с традицион-
ното промишлено 
производство, ре-
шително трябва да 

нараства делът на индустри-
ята с висока добавена стой-
ност. Илюзия е, счита преми-
ерът, че в бъдеще ще има само 
лаборатории с работещи бели 
якички. Винаги ще има физи-
чески труд, работниците в га-
щеризони с масло на ръцете 
си няма да изчезнат. Тяхната 
работа винаги ще бъде необхо-
дима и затова трябва добре да 
се оценява. Но това, което още 
предстои да се направи е да 
се насърчават нови сектори 
на научноизследователска и 

развойна дейност, основани 
на цифрови технологии и ро-
ботика. Иначе казано – про-
мяна в индустриалната пара-
дигма. И Орбан поставя пред 
успешните унгарскипредпри-
емачи историческата задача: 
да създадат инвестиции из-
вън Унгария, печалбите от 
които да компенсират печал-
бите, които сега изтичат от 
Унгария. „Това е огромна наци-
онална задача, която ще отне-
ме поне 10 години, за реализира-
не“, смята премиерът.

„Доверието в бъдещето, 
продължи Орбан, е безценно 
съкровище, което не трябва да 
бъде пропиляно. Затова тряб-
ва да говорим ясно какво може 
да очаква нацията ни. С какво 
трябва да се бори? Какви изпи-
тания ни предстоят?Доколко 
сме готови да се конкурираме в 
света? Унгарците, унгарската 
държава, унгарската нация, 
способна ли е да оцелее, да из-
държи? Способна ли е да излезе 
победител от тези изпитания? 
Днес унгарците си възвърнаха 
правото да определят съдба-
та си; и дори само по тази при-
чина имат шанс да спечелят 
предстоящите битки. Ние не 
се занимаваме с политика, за 
да следваме модерни идеи, а да 
поддържаме унгарската нация 
и нейния продължителен жи-
вот в бъдеще. И моят отговор 
е: ще спечелим! Ще печелим от-
ново и отново!“

По-нататък в словото си ун-
гарският премиер характери-
зира вътрешната опозиция 
като група от про-имигрант-
ски политици на хранилка на 
Джордж Сорос и европейски-
те бюрократи.

„Жалкото, което се случи в 
Унгария, е коалицията меж-
ду социалистите и крайната 
десница, съвместен марш на 
червени ризи и кафяви ризи. 
Иначе казано – политическа 
порнография. Срам за Евро-
па е, че международната ле-

вица благославя тази поли-
тическа перверзия. Що за 
сговор е това да се съюзиш с 
нацистката традиция, която 
причини страдания на стоти-
ци хиляди унгарски семейства, 
която ликвидира стотици хи-
ляди наши еврейски съна-
родници?...

Днес сме изправени пред 
нов Интернационал, отсто-
яващ свят без нации, с от-
ворени общества и опити за 
създаване на наднационал-
но световно правителство. 
Те настояват да унищожим 
нашите традиции, да наво-
дним страната си с чуждо-
земна култура. В навечерието 
на общоевропейските избори се 
намираме в позицията, отно-

во да се изправим в защита 
на нашата унгарска идентич-
ност, на християнската ни 
идентичност, да защитим на-
шите семейства и общности, 
да защитим нашата свобода.

Крепостта на този Интер-
национал се намира в Брюк-
сел! Бюрата им са пълни с пла-
нове и ако им дадем шанс, те 
ще ги разгърнат. Имат план 
за действие от 7 точки, кой-
то трябва да превърне цяла 
Европа в мигрантски конти-
нент. Първо, отново искат да 
разпределят мигрантите въз 
основа на задължителни кво-
ти. Второ, предписания как 
да се настаняват мигранти-
те. Трето, отслабване контро-
лът на границите на държа-
вите-членки; Джордж Сорос 
открито обяви, че нацио-
налните граници са пречка 
на неговия план да подкре-
пя мигрантите. Четвърто, 

въвеждането на мигрантска 
виза, за което Европейски-
ят парламент вече гласува. 
Това е покана за много мили-
они нови мигранти. Само в 
Турция има четири милиона, 
които чакат да се отвори пъ-
тят към Европа. Пето, Евро-
пейският парламент гласува 
за увеличаване субсидиите 
на политически активистки 
групи и организации, подпо-
магащи миграцията. Шесто, 
предлагат се банкови карти 
с автоматично предоставя-
ни кредити. Според председа-
теля на Комисията трябвало 
„да създадем легални пътища“ 
за мигрантите да дойдат в Ев-
ропа; за което се разработват 
пилотни програми заедно с аф-

риканските страни. И накрая, 
седмо, Брюксел изнудва стра-
ните, които отхвърлят плана, 
като налага глоби на онези 
държави, които отказват да 
изпълнят заповедите му. До-
сега само народът на Унгария 
можа да изрази своето мнение 
за миграцията. Сега цяла Евро-
па има възможност да напра-
ви това. Може да спорим цял 
ден за възможните видове 
демокрация – либерална, не-
либерална или християнска, 
но едно е безспорно: от урав-
нението на демокрацията не 
може да се изключи демоса, 
хората...“

Унгарският премиер с осо-
бена тревога отбеляза как миг-
рацията води до увеличаване 
на престъпността, специално 
престъпленията срещу жени-
те; как нараства и опасност-
та от тероризъм. Но призова 
да не се изпада в паника. Ев-

ропейските народи са стигна-
ли до исторически кръстопът. 
Тези, които подкрепят миг-
рантите, всъщност подкре-
пят създаването на държави 
със смесено население. Исто-
рическите традиции на тези 
страни приключват, гради 
се нов,християнско-мюсюл-
мански, свят с непрекъсна-
то намаляващ процент хрис-
тияни. Тези, които отхвърлят 
проблема, смятайки, че това 
ще бъде бавен процес, грешат 
и ще бъдат изненадани: етни-
ческа група от 10% бързо на-
расва до 15-20%, след което 
процесът още повече се уско-
рява. Останалото не изисква 
въображение, а просто мате-
матика.

„Моето поколение ще види 
бързата трансформация на 
някогашните велики христи-
янски страни, категоричен е 
Орбан. Но ние, от Централна 
Европа, все още имаме собстве-
но бъдеще. Бъдеще, което е про-
дължение на живота на наши-
те родители, баби и дядовци. 
Бъдеще, което ще опази хиля-
долетните ни традиции, ще 
защити нашата икономика, 
нашите семейства, нашата 
християнска култура. Такова 
бъдеще също е възможно; по-

точно, възможно е за нас. През 
задимения прозорец може да 
видим и разберем ситуацията 
в страните със смесено населе-
ние. Затова трябва да дейст-
ваме сега. Да отхвърлим фи-
нансистите, които виждат 
себе си като полубогове; да 
отхвърлимбрюкселските бю-
рократи, които представля-
ват интересите на финансис-
тите; да отхвърлим фалши-
вите активисти на граждан-
ското общество – угоявани 
от техните пари, които искат 
да ни налагат как да живеем, 
с кого да разговарямеи как да 
отглеждаме децата си. Те не 
трябва да пробият защита-
та ни, не трябва дори да на-
мерят пролука. В несигурни 

времена несигурното упра-
вление е опасно; затова на-
шата миграционна политика 
ще остане твърда и ние няма 
да я променим.

Финансистите смятат, че 
с парите си имат правото да 
контролират света. Добре е да 
осъзнаем, че техните пари са 
резултат от загубите, които 
са причинили на другите. Не 
познаваме страна, която да е 
станала голяма и силна бла-
годарение на спекуланти, но 
знаем много държави, които 
са тласнати в бедност и ми-
зерия от спекулантите. След 
Втората световна война евро-
пейската левица стигна до по-
грешно заключение в отговор 
на опустошението, причине-
но от нацизма. Постепенно 
европейската левица се пре-
върна в защитник на спеку-
лантите, на световното граж-
данство, световното прави-
телство, а наскоро – и на гло-
балната миграция. След като 
Джордж Сорос назначисоци-
алист за лидер на про-мигра-
ционните сили, битката ста-
на открита. Тиммерманс ог-
лави листата на про-мигра-
ционните политици. Това е, 
което Брюксел ни готви. Но 
ние сме готови да спрем фор-
мирането на про-миграцион-
но мнозинство. Искаме Евро-
пейски парламент, който да 
зачита решенията на държа-
вите и народите за собстве-
ното им бъдеще; да приеме, 
че ние, от Централна Европа, 
искаме да следваме собстве-
ния си път...“

У
важаеми български 
граждани, Колкото и 
да се опитват управля-
ващите да заглушат 

дебатите през нощта,  (бр. 14.02 
т.г) знам, че това, което днес ще 
кажем тук, ще стигне до вас.

Днес управляващите  от 
ГЕРБ и ОП  ви отнеха право-
то да гласувате с преферен-
ция, да гласувате машин-
но, да обжалвате решенията 
пред ВАС и още много пра-
ва. Залата беше пълна и всич-
ки гласуваха по няколко пъти. 
Сега обаче, когато трябва да се 
дебатира въпросът- ще има 
ли върховенство на закона в 
България, тях ги няма. Днес 
няма да ви убеждавам колко 
е важно да се спазва законът. 
Ще ви кажа колко са несъс-
тоятелни техните аргументи 
да не се отвори процедура за 
избор на ЦИК. Първият е, че 
такава промяна не се прави 
непосредствено преди пред-
стоящи избори, защото щеше 
да създаде хаос. Сега дейст-
ващата комисия е избрана от 
парламента на 20 март 2014 г. 
Първите избори, които те про-
извеждат са на 25 май 2014 г. 
– два месеца по-късно. Няма-

ше хаос и ги проведоха до-
бре.  През октомври същата 
година тази комисия напра-
ви парламентарни избори, 
отново не се чу за хаос. Вто-
рият аргумент е, че този със-
тав на комисията е назначен 
от БСП. Тук има две  фалши-
ви новини. Първата е, че тази 
комисия е назначена. ЦИК се 
избира от Народното събра-
ние и президента, а не се на-

значава от партия. Ще при-
помня малко факти, за да види-
те кой и как назначава ЦИК и 
има мнозинство вътре. В се-
гашната комисия ГЕРБ имат 
- 7 души, БСП - 6, ДПС - 3, ОП 
- 3 НДСВ -  1, Реформаторски 
блок - 1,  Бареков - 1, АБВ - 1,  
ВОЛЯ  -1. Къде тук видяхте 
мнозинство на БСП. Ако ги 
съберем, сега управляващите 
имате мнозинство.  Кажете го 

на г-н Цветанов – бореца сре-
щу фалшиви новини. Кажете 
му, че е главен автор на най-
фалшивите новини в държа-
вата- когато лъже, че тази ко-
мисия е назначена от БСП и 
се доминира от нас. Ние щя-
хме да се радваме, ако е така, 
защото с днешното си поведе-
ние щяхме да ви докажем, че 
борбата ни не е за партийния 
ни интерес, а за върховен-

ството на закона. Не 6, а 16 да 
имахме, пак щяхме да искаме 
да се спазва законът.

Третият ви аргумент е, че 
тази комисия се е сработи-
ла, свикнали са помежду си 
и няма нужда да рискуваме 
с екип, който не се познава. 
Дайте по тази логика да спрем 
да избираме ВСС или нов Кон-
ституционен съд. Защо да 
правим парламентарни из-
бори след като вие- ГЕРБ, ОП 
и понякога ДПС се сработва-
те много добре? Що за логика 
е това? Този аргумент е посе-
гателство върху държавност-
та, защото вие оспорвате 
мандатността като основен 
принцип, залегнал в Консти-
туцията и редица закони на 
държавата. 

Т
ова е посегателство 
върху функционира-
нето на институции-
те и държавността. От 

гласуването ще видим, дали ду-
мите ни ще се потвърдят. Ние 
твърдим, че вие газите зако-
ните, разрушавате държав-
ността, не уважавате инсти-
туциите и то в името на една 
цел –  налагане на диктатура-
та на режима Борисов!  

Тронно слово за времето
Георги Н. Николов

Преди тридесетина години и българската лите-
ратура получи своята „демокрация“. Това за шепа 
зарадвани грешници значеше, значи и сега, от-
рицание на всичко стойностно, читаво, без-

смъртно и замяната му с ерзаци, спазарени на килограм 
от някой прочут духовен битпазар. Впрочем, кой себеува-
жаващ се културен лилипут ще вземе днес да се прехласва 
пред „архаичния Вазов“, привърженика на комунизма Ботев, плебея по рожде-
ние Смирненски, терориста Вапцаров? Пред строителя Пеньо Пенев, пред по-
етите  от Априлското поколение и други талантливи, но родолюбиви творци, 
които си губят времето с истините за битието ни, вместо да печелят пари и на-
помпана слава като ругаят страната си, българите, историята и културата им. 
Да обичат народа, националните традиции и патриотичния пантеон, съграждан ве-
кове с кръвта на плеяда именни и безименни герои? Или пък, ако си чиновник с 
пост, нима ще пропуснеш да ги изгониш от школските учебници и да ги заме-
ниш съгласно указанията, с чужди примери, щото били „европейски“? Както се 
казва, друго време – други песни…

Такива дрезгави песни вият без умора авторите, неуспели да сломят същест-
вуването на СБП след печалния вододел на 1989 г. Те би трябвало да минат за 
новите влъхви на следмодерна, авангардизма и експеримента и да ни смаят 
с дълбоките си текстове. А пред скрибуцащата им лира да прекланят глава и 
дивите зверове, както някога са я прекланяли пред Орфей. Стремежът е ясен: 
демонстративно да се загърбват радетелите на ненужния вече хуманизъм, до-
бротворчеството, хармонията и напредъка народен. 

Днес се внасят кули от слонова кост за обиталища на нарочените апологети 
– да има къде на спокойствие да се отдадат на пъпосмотрителство, несмуща-
вани от проблемите на живия живот. Хем е удобно, хем сито, хем добре платено. 
Затова е привлекателно и за младите подражатели – кандидати да се вредят на ня-
коя проектно-грантова хранилка. Внушава им се нездравата идея, че преди тях не е 
имало истинска литература – те са първите, единствените, неподражаемите, недос-
тижимите. Който не е в кохортата им, значи или е против тях, или е архаизъм, 
естетическото мислене не е негова работа и затова няма да му сипят в копанка-
та финикийски трошици от нечия задгранична фондация, или друга (не)ясна 
в щенията си структура. 

Пръв критерий за признаването днес в литературния живот, според иже-
нарицаемите  радетели на словоблудството, е пълното послушание и изпълня-

ване на указанията отвън, сиреч да копираш и да имитираш „световните“ ав-
тори, които ти посочват и да нагодиш писмовната си физиономия по техен образ и 
подобие. Разбира се и усърдно да хвърляш в браздите на литературната нива вместо 
хлебни зърна семената на плевели!

Оказва се обаче, че за тяхно неудоволствие у нас не е отмряла, не ще отмре – на-
против, живее по правилата на естественото съществуване и се развива активно 
стойностната литература. Литературата, посветена на човека – привидно незабеле-
жимият, скрит в сивотата на делника, улисан в собственото си оцеляване посред 
хаоса на днешния ден човек. Но това е наистина привидно, защото той носи в себе си 
цяла вселена от страсти, надежди и копнежи за по-добро бъдеще, за хармония между 
света на душата и външния  свят. Пази ненакърнимо синовната си обич към роди-
ната и бащиния край, тачи паметта на неизброими отминали поколения, завещали му 
моралните скрижали за нетленните стойности на битието. Той става на крака под зву-
ците на националния химн и целува трицветното знаме, учи децата си на призна-
телност към героите и им сочи верния път в живота. За него са песните на цяла пле-
яда утвърдени съвременни творци, които – макар и с различни убеждения и творчески 
нагласи, съжителстват и работят заедно в Съюза на Вазов и изпълняват призванието 
си без публични демонстрации  и борби за постове и награди. Това са факти, които 
лесно може да се проверят в специализираните издания и в мрежата, където творбите 
им се радват на завидно читателско внимание. Колкото и да се тръби, че – виждате ли, 
никой не четял днес такава литература. Съблюдавайки завещанията на  своето ве-
ковно естетическо наследство, СБП отстоява достойно независимата си позиция и 
взима отношение по всички важни за страната и народа ни проблеми. И е напъл-
но в духа на тези високи традиции именно идейно-тематичната приемственост да е 
гаранция за дълговечността на Съюза, неговата жизненост и творческо бъдеще. 

Ето защо не вярвай, драги читателю, когато от малкия екран или от някое 
многострадално радио, или пък от страниците на прочутата ни преса с цвят на 
цитрусов плод, някой се пеняви и разглаголства, че сме имали само двама-три-
ма „значими“ писатели (и то току превалили студентската възраст), а помисли  кой, 
по какъв начин и защо ти го втълпява така безапелационно и  гръмогласно! И дали 
тия шумотевици и фалцети не идват от тъмната страна  на луната с мисия, твърде 
далечна на художествената словесност. 

Българската литература е свидетел на много трусове. Справяла се е с 
безчет мераклии и опити да я яхат и насочват по обратни на високо-
то Й призвание пътища. В нейната светая светих никога не са били и 
няма да бъдат допуснати търгашите, отцеругателите и продажниците 

– примирие, снизхождение и примирение с тях е невъзможно. Тя, както и ней-
ният велелепен език принадлежат единствено на народа ни, служат и ще слу-
жат единствено нему и никакви заклинания, лъскави станиолени „ценности” 
и наставления няма да я отклонят от пътя на България.

Българи, търсете своя орБан!

Ще има ли върховенство на заКона в България?
Корнелия Нинова към ГЕРБ: Газите законите в името на една цел – налагане на диктатурата на режима Борисов

В заключение, Виктор Орбан призова:
„Унгарският народ все още не е започнал своето истин-

ско пътешествие. Най-големите победи тепърва предстоят. 
Не трябва да се отклоняваме от този път. Звездите над нас 
образуват щастливо съзвездие и усещаме всеки ден – дори 
да не я заслужаваме, благословията на Провидението.

Унгария над всичко!
Бог е с нас!
Напред, Унгария! Напред, унгарци!“
Българи, търсете своя Орбан!
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Идеята е проста: единното 
цяло трябва да се разцепи на 
враждуващи части, колкото 
повече - толкова по-добре. По 
дизайн, една разделена стра-
на се управлява по-лесно. Се-
кретният ключ е несправед-
ливостта. В семейството, ако 
показваш предпочитание към 
едното дете за сметка на дру-
гото, децата може и да не те 
намразят, но пък започват да 
се мразят едно-друго. Този 
ефект важи и за гражданите 
на държавата. 

Асимптотичният случай 
на разделеност е така наре-
ченият “атомизиран” електо-
рат -съвкупност от индиви-
ди всеки със своя “платфор-
ма”, неспособен на каквито 
и да са организирани дейст-
вия. За най-голяма радост на 
тези “горе” това се оказа не те-
оретичен идеал, а реализу-
емо състояние благодарение 
на електрониката - смартфо-
ни и подобни “гаджетс”. Мал-
ки общности  от  “атомизи-
рани” могат да се видят във 
всяко младежко кафене или 

клуб. Знам и за случаи, напри-
мер в Добрич, в които семейни 
двойки се канят на вечеря, като 
всеки се разполага на масата с 
компютъра си. И без разговори. 
Контактът е с имейли.

За разбиването на “опас-
ната класа” на враждуващи 
групи се използват специал-
ните проблеми, нужди и же-
лания на всевъзможни мал-
цинства, оформени по раз-
лични признаци. По прин-

цип, те нямат право да налагат 
желанията и възгледите си на 
другите, особено с организи-
рани войнствени кампании, за 
сметка на всички останали, 
които, пак по принцип, имат 
абсолютното право да имат 
друго мнение. В много слу-
чаи, по най-различни причини, 
предимно политически, про-
блемите и борбите на избра-
ни малцинства  се отразяват 
с голямо предимство и посто-

янство в медии-
те, което води до 
глобален натиск  
върху противни-
ци и незаинтере-
сувани с много 
неприятни за тях 
последствия. 

Стандартното 
обвинение сре-
щу всеки, опи-
тал се да изрази 
алтернативно на 
неолиберално-
то мнение по от-
ношение на мал-
цинство избрано 
за защита, е че е 
ксенофоб. Всяко 

противно на неолиберално-
то мнение по политически 
проблеми се обявява за “ру-
ска пропаганда”. Всеки с раз-
лично мнение или задал въ-
прос, на който защитаваното 
малцинството не може да от-
говори, се квалифицира като 
“хейтър”, служещ си с езика 
на омразата. Организирани 
медийни атаки от описаната 
по-горе “военизирана” инфор-

мационна структура са много 
ефективни, особено, когато 
са многократно и брутално 
усилени от всякакви Интер-
нет групи и анонимни бло-
гъри, формирайки с фено-
менална скорост “електронни 
линчуващи тълпи” (Еlectronic 
lynch mobs). 

Проблемът е особено се-
риозен в САЩ, засягащ вся-
какви малцинства на джендър-
на, сексуална, религиозна, ра-
сова, етническа основа, с ярост-
но противопоставяне в печата, 
телевизии, социалните медии, 
филми, спорт, колежи и уни-
верситети. Балканизацията на 
обществото е новата амери-
канска норма. Важно е какво 
ни разделя, а не какво ни обе-
динява. И разликите се тран-
сформират в яростна омраза 
на “жертвата” спрямо “на-
силника” или дори “хищника”. 
На дневен ред стои въпросът 
дали Америка не е на пра-
га на нова гражданска вой-
на.( Victor Davis Hanson, Are we 
on the verge of civil war?; Chicago 
Tribune January 26, 2019).

ГЛаС НаРОДеНаНаЛИЗИ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Според Александър 
Зиновиев, епохата 
на Студената война е 
била кулминацион-

ната точка в развитието на 
западната демокрация и на 
Запада като цяло - изключи-
телно благополучие, истин-
ски свободи, социален  про-
грес, огромни научни и тех-
нически открития, всичко 
това благодарение на бор-
бата с комунистическия то-

талитаризъм, борба възник-
нала по необходимост, пора-
ди самото му съществуване. 
Този период е пряка илюстра-
ция на тезата, че демокраци-
ята се подразбира като плу-
рализъм, който предполага 
наличието поне на  две сили, 
повече или по-малко равни, 
сражаващи се, но и влияещи 
си една на друга. В епохата 
на Студената война имаше 
световна демокрация и гло-
бален плурализъм. След раз-
падането на Съветския Съюз 
настана епохата на пост-ко-
мунизма, а демократически-
ят капитализъм се замени от 
днешния финансово-оли-
гархичен глобален капита-
лизъм (пост-капитализъм)  
с нова пост-демократична 
идеология, която може да се 
нарече демократичен тота-
литаризъм (или, ако предпо-
читате, тоталитарна демо-
крация). Едната сила изчезна 
и с нея изчезна необходимост-
та от демокрацията поради 
формиралата се вече светов-
на "еднопартийна" система. 
Демокрацията изигра своята 
ефективна роля по време на 
Студената воина и трябваше 
да изчезне, защото се превър-
на в пречка за еволюцията 
на западния свят към свръх-
общество и към световно 
господство. Стана пречка за 
Глобализацията. 

Интелектуалният диси-
дентски елит от страните на 
Соцлагера изкопира детайл-
но победната Западна идеоло-
гия без ни най-малко съмне-
ние, че това е необходимо-
то и достатъчно условие, за 
да заживеят "човешки": дос-
татъчно задоволени иконо-
мически, автоматично оста-
вяйки се на магьосническа-
та ръка на свободния пазар, 
с пълна интелектуална сво-
бода при спазване на вся-
какви човешки права. В ис-
торически мащаб по скалата 
на времето, след разпадането 

на СССР, победилата запад-
на идеология просто се съ-
буди на другата сутрин без 
противник. Положението се 
оказа идентично и от поли-
тическа, и от икономическа, 
и от военна гледна точка. 

Оттук започнаха и 
проблемите на западната 
неолиберална идеология. 

Без борба с противник 
организиран и финансиран 
на държавно ниво, нейната 
задача се сведе само до запаз-
ване на т. нар. статукво, зада-

ча перманентна, една и съща, 
както за всяка отделна капи-
талистическа държава, така 
и за всякакъв новоконстру-
иран глобален конгломерат: 
контролиране и манипули-
ране на "опасната" класа. 

"Опасната" класа може 
да се дефинира най-общо и 
чисто формално като долна-
та половина на човечество-
то по скалата на сумарно-
то богатство. Особено днес 
такъв натрупван и постоян-
но нарастващ социално-по-
ляризационен  "волтаж" не 
обещава нищо добро. Оттук 
и необходимостта от засилен 
контрол и манипулиране, за 
да се избегнат нежелателни 
"гръмотевици и светкавици", 
които само пречат на бизне-
са и то в най-благоприятния 
случай за него.

Манипулацията се деле-
гира на медиите, особено 
на т. нар. "световни" медии, 
които са под тотален дво-
ен контрол - по линията на 
богатите собственици и по 
линията на финансовите 
свръх-държави. Примери в 
това отношение са Европей-
ският Съюз, БиБиСи, Google, 
Facebook, Apple, световните 
информационни агенции, 
определящи кое е новина и 
кое не. Тази информационна 
машина се привежда в дейст-
вие от избрана част от ин-
телектуалния елит, за чиято 
подготовка и добруване не се 
скъпят никакви средства. 

Този информационен 
елит завзема командни по-
зиции в медиите, окомплек-
това т. нар. мозъчни тръсто-
ве (тинк-танк-ове), консулта-
тивни агенции от всякакъв 
род, свързани със социално-
политически проблеми, как-
то и следващия ешелон от 
академични позиции и ръ-
ководни места в безбройни 
и добре финансирани НПО-
та.

Това е общата структура. 

Тя поема гладко постановките 
"от горе", които се преформу-
лират разбираемо и едноз-
начно от идеологически те-
хнолози за всяко по-ниско 
ниво. Крайният клиент е 
"опасната" класа, която по-
лучава съответната поста-
новка в предъвканата и лес-
но смилаема форма на ко-
микс, работещ безотказно, 
без да оставя възможност за 
каквато и да е алтернативна 
интерпретация. 

Пример за комикс: гост 

коментатор на Fox News 
сравнява (Alexandria Ocasio-
Cortez), новата звезда на Де-
мократическата партия в 
САЩ, със Сталин, Хитлер и 
Мао поради нейната соци-
ално-политическа  платфор-
ма, която включва 70% да-
нък богатство и борба с гло-
балното затопляне. (https://
www.rt.com/usa/449499-aoc-
hitler-stalin-mao/).

За степента на успехите 
на такава една комикс- идео-
логия извън Америка може 
да свидетелства заключе-
нието на изследователска-
та служба на САЩ  от 4 яну-
ари 2019 година за отчай-
ващите резултати от  "про-
карване на демокрацията" 
в Русия. Заедно с реализаци-
ята, че "еталонният" образ 
на Съединените щати вече 
не служи като пример за 
подражание. (https://russian.
rt.com/world/article/594746-
ssha-podderzhka-demokratii-
rossiya).

Победата на Тръмп в 
президентските избори по-
каза на демократите, които 
напълно владеят медиите в 
САЩ, че е абсолютно необ-
ходимо да се контролират 
и "електронните" социални 
мрежи, които разпростра-
няват неудобни факти и ал-
тернативни мнения съвсем 
свободно и напълно безот-
говорно. Спешно бе пусна-

та  постановка за тотален на-
тиск чрез кампании за борба 
с т. нар. фалшиви новини (т.е.  
неудобни факти и тяхната не-
правилна интерпретация) и 
за изкореняване на езика 
на омразата - т.е. всякакви не-
правоверни мнения и неудоб-
ни въпроси от неолиберална 
гледна точка. 

Лепването на етикети ру-
софил, хейтър, хомофоб, наци-
оналист, нацист, расист, по-
пулист е типичен полемичен 
похват, който внушава на 

читателя и зрителя, че няма 
нужда от  никакво обосно-
ваване при такова едно оха-
рактеризиране на опонента 
(противника), тъй като ста-
ва дума за тривиално-очевид-
ни истини, които се знаят "от 
всички" и за което има богата 
и пре-богата информация в 
Интернет. Всъщност става 
дума за неолиберален поли-
тически пърформанс, в кой-
то най-важни са интонацията 
и позата на обидено достойн-
ство, предизвикани от "без-
почвената" позиция на всеки 
опонент. Ако позата не срабо-
ти, се включва "заглушител-
ната станция" - някоя дума 
на "противника" се използ-
ва за тригер на паралелен 
неспирен монолог на пови-
шени децибели, който не 
дава възможност на зрителя 
(слушателя) да следи диску-
сията. Примери има на всяка 
крачка, като най-живописни 
са, разбира се, телевизионни-
те дебати в стил "кръчмарски 
бой". 

Новини за институцион-
но и масово "запушване на ус-
тата" на този фронт се поя-
вяват едва ли не ежедневно. 
Най-тривиалните са закри-
ване на Фейсбук  страни-
ци. Друго ново изобретение 
е платформата  NewsGuard 
за трицветно маркиране на 
степента на достоверност на 
новини и мнения, разбира 
се, от "безпристрастни" по-
зиции, и за системно попъл-
ване на черния списък с не-
благонадеждни. Готви се ин-
тегрирането на тази програма 
с платформите на Facebook и 
Twitter. Периодично напада-
ните от президент Тръмп ме-
дии, New York Times и CNN, за 
разпространяване на фалши-
ви нови, получават, разбира 
се, зелено етикетче за абсо-
лютна достоверност. Осно-
ватели на NewsGuard са из-
тъкнати неоконсерватори, 
а сред консултантите и съ-

ветниците му са бивши най-
висши служители на ЦРУ и 
Homeland Security. (https://
www.rt.com/usa/448555-
newsguard-app-fake-news/).

Паниката пък, поради не-
бивалия успех на една един-
ствена алтернативна и вече 
глобална информационна 
агенция, "Россия сегодня" (RT, 
"Russia Today"), се разгаря до 
истерично кресчендо глав-
но поради очевидно нераз-
решимо противоречие: не-
обходимостта да бъде тотал-

но забранена, от една стра-
на, и  необходимостта да се 
спазва поне формално нео-
либералната мантра за сво-
бодата на словото и инфор-
мацията, от друга.  

Като изход от това много 
неприятно положение е про-
кламирането, че „срещу нас 
се е изправил един много 
опасен и потентен враг, Ру-
сия, толкова опасен, че, съ-
гласете се, налагащите се 
компромиси с някои де-
мократични  принципи са 
едно абсолютно необходимо 
зло - националната сигур-
ност преди всичко!“ Още, в 
такава една крайно враждеб-
на атмосфера е просто смеш-
но да се изискват  каквито и 
да са допълнителни факти и 
доказателства за очевидно-
то, че срещу западните цен-
ности, тези на "цялото про-
гресивно човечество",  се води 
безпринципна и перфидна 
идеологическа война на жи-
вот и смърт, в която и най-
малката крачка назад е ек-
вивалентна на черно преда-
телство. Най-живописен при-
мер в това отношение е САЩ 
с ежечасното световно шоу 
"Тръмп- руски агент".

Методът е убийствено 
примитивен и е изненадва-
що до каква степен догма-
тизмът на неолибералната 
идеология е огледален об-
раз на догматизма на съвет-
ската - никакво усилие да 
се анализира противника и 
творчески да му се противо-
действа. Първо-сигнална ав-
томатика, която произвежда 
не диалог, а  паралелни мо-
нолози. 

Така се води битката за 
това, какво точно трябва да 
знае  "опасната класа" като 
последна и неоспорима ис-
тина. Другата и не по-мало-
важна задача е - да се блокира 
каквото и да е нейно потенци-
ално действие като организи-
рано цяло. 

за демоКраЦия с ЧовеШКо лиЦе

долу джендърсКото ениЧерство!

3. Демократичен тоталитаризъм и упадък на 
неолибералната политико-социална идеология

Александър Гочев

Ние, българските дя-
довци, се организи-
рахме в Обществен 
Съвет "Дядо и вну-

че", за да се грижим за здра-
вето и духовността на своето 
най-мило и съкровено - наши-
те внучета, както и да ги пред-
пазваме от преднамереното 
им унищожаване като хора и 
личности посредством извра-
щаване, дебългаризация, тю-
тюнопушене, алкохол и нарко-
тици. 

Определяме като недопус-
тима т. нар. "Национална стра-
тегия за детето", която би 
трябвало да се чете - "против 
детето", защото зловещата 
й цел е да откъсне децата  от 
родителите им, без тяхно-
то съгласие, и безжалостно 
да ги предава на неизвестни 
тям "приемни семейства", не-
малко от които са педофили. 
Това е изпълнение на демо-
графската теория на мрако-
беса Малтус: да се намали чо-
вешката популация чрез вой-
ни, епидемии, глад, убийства 
и хомосексуализъм. Не по-
малко страшен е въпросът с 
осакатяването на крехките 
човешки души, което ще ста-
нат бездуховни вещи, бези-
менни бройлери, своего рода 
"Хитлер-югенд", собственост 
на държавата и на овластени 
от нея джендър-еничари. 

Няма да позволим подоб-
но чудовищно кощунство с 

Природата и Божиите пове-
ли, които недвусмислено от-
хвърлят еднополовите об-
щувания. Всеки има право да 
ги практикува, но не - и да ги 
пропагандира сред общество-
то и насилствено да ги налага 
на внуците ни! Не може едно 
малцинство да си позволя-
ва да тероризира преоблада-
ващото мнозинство, което е 
хетеросексуално, живее в се-
мейства и създава деца! 

Ние не говорим на "езика на 
омразата", както ще побър-
зат да ни обвинят неолибера-
лите, а на езика на Любовта - 
към нашите исконни христи-
янски ценности БОГ, СЕМЕЙ-
СТВО, ОТЕЧЕСТВО! 

Един нов призрак броди 
из Европа - призракът на на-
силствено насаждания на де-
цата и внуците ни безполов 
и ялов хомосексуален джен-
дъризъм, действащ с методи-
те на еничарството и фаши-
зма. Той и другите кошмарни 
фактори - неконтролируема-
та миграция, насърчавана от 
глобализма, ООН и лебиралния 
Европарламент, ще унищожат 
Европа, в т. ч. и България, ко-
ито трябва да останат цивили-
зовани и християнски, иначе 
ще загинат, а с тях - и децата 
и внуците ни! 

В човешката история са по-
знати не един и двама диктато-
ри, чиито репресивни органи 
са си позволявали да нахълтват 

по домовете и безнаказано да 
отвличат хора: инквизитори-
те на Торквемада; тайната по-
лиция на Калвин; чекистите 
на Ленин и Сталин; гестапов-
ците на Хитлер, но единстве-
но еничарите на султаните са 
посягали на деца! Ето, точно 
това извършват вече и джен-
дър-контрольорите на либе-
рална Европа, облечени от ИК 
в недосегаема дори от консти-
туциите власт; към нея сега се 
стреми и въпросната зловеща 
"стратегия" на Агенцията за 
закрила на детето. Тя била огра-
ничена за 13 години (2019 - 2030), 
но не дава отговор на най-ва-
жния въпрос: а колко деца ще 
имаме тогава?  

Единственият култ, който из-
повядваме и препоръчваме, е - 
към Свещената МАЙКА и най-

скъпоценното за всеки човек 
- ДЕТЕТО! Те са ни особено не-
обходими днес, когато у нас са 
налице дълбока демографска и 
нравствена криза - най-болез-
нените и остри национални 
проблеми, вещаещи скорош-
но изчезване на българския 
народ и държавата му, ако не 
се предприемат срочни и ре-
шителни мерки. Младите хора 
не желаят да сключват брак и да 
създават и отглеждат деца - пре-
димно поради финансови при-
чини. Недопустим е и натискът 
върху бременните жени да 
предпочитат и скъпо да запла-
щат необосновано и рисково 
хирургично раждане. Известно 
е и грубото отношение на някои 
детски възпитателки, което при-
чинява болестотворен стрес у де-
цата. 

Затова ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
"ДЯДО И ВНУЧЕ" настоява за: 

- Крути мерки относно ма-
совото неконтролируемо из-
вършване на цезарово родо-
разрешение не по медицин-
ски показания; 

- Сурови санкции, вкл. 
дисциплинарно уволнение 
при агресивно поведение на 
възпитателките в детските 
заведения; 

- Приемане на Закон за 
нравствеността, забраняващ 
гей-агитацията и скъпо охра-
няваните с наши пари извра-
тени паради; 

- Въвеждане на задължи-
телно обучение в училищата 
по здравно-духовна, истори-
ческа и религиозна култура и 
по родолюбие; 

- Най-строги санкции - 
като за убийство! - за нарко-
пласьорите сред децата и за 
педофилите; 

- Незабавно връщане в 
учебниците на изхвърлените 
от МОН родолюбиви тексто-
ве на класиците ни; 

- Преди учебни занятия да 
бъде издиган националният 
флаг, а учениците да влизат в 
клас с патриотични песни. 

Спрете опустошително-
то джендърско еничарство! 
Спрете замисляното духовно 
и физическо унищожение на 
децата и внуците ни! 

Да живее Майка БЪЛГА-
РИЯ!  

Протест в американския град Фюргюсън

4. Враждуващи малцинства - ключ за разбиване на неолибералната опозиция 

ДеКЛаРаЦИЯ на Обществен Съвет “ДЯДО И ВНуЧе” 

д-р Тотко НАЙДЕНОВ 
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И стърчат в безвреми-
ето някакви апока-
липтични скелети 
- обезобразени и те, 

като много далечни кошмарни 
привидения..." След птицекла-
ницата, където е работила 
неговата Мария, Тенекето  
тръгва към някогашния ав-
торемонтен завод, "Арезето" 
му викали. Същата мила род-
на картинка. Тук му е била из-
дадена трудовата книжка на 
шльосер-монтьор. И кара ко-
лата в посока към трудовите си 
книжки: "Не дупки по пътното 
платно, а ями, които от дъжд 
на дъжд - не могат никога да 
изсъхнат, колкото и да ги зао-
бикаляш, както и да ги заоби-
каляш - едното ти колело все е 
в трапа!"
Още една особеност има 

кореспонденцията на 
Тотьо Тенекето: 

когато разказва за няко-
го, който му е скъп или е ми-
нал през живота му - не раз-
казва за него, а разказва за 
себе си, тъй като неговата 
философия е, че човекът е 
това, което е, но още повече 
- хората, които са били около 
него. Ярък и интересен чешит 
е Кольо Даскала, не само зато-
ва, че не признава друга кола 
освен Трабанта и че никога не 
си купува винетка, че ненавиж-
да рекламите, най-много оная 
простотия за простата, проста-
мола и просталека. Изповядва 
себе си като глобалист в уме-
рени граници и привърженик 
на пълния неутралитет. Малко 
му е това село на този човек, 
дай му на него света да вър-
ти на пръста си, казва за него 
Тенекето. Имам чувството, че 
Кънчо Атанасов се е превързал 
много към опакия човек и вкар-
ва в устата му сентенции и ми-
сли като тая: "Човек се научава 
да говори на две години, а после 
шестдесет години не му сти-
гат, да се научи да мълчи!" Има 
в повествованието една любо-
питна сцена, в която Даскала 
със заучени умности и цита-
ти поучава  Писателят (сиреч 
самия Кънчо Атанасов) как-
во и как да пише.  А позици-
ята на Даскала е: "Днешните 
певци не пеят песни, а "парче-
та", както днешните писате-
ли не пишат книги, а "тексто-
ве" и "бестселъри"! Да не дава 
Господ  - и писател да става!"  В 
разговорите понякога Даскала 
скандализира малкото селско 
общество, дай му да обсъжда и 
осъжда политиката на сегаш-
ните управляващи. Всеки ден 
отива при Тенекето да прочете  
новите вестници, но понякога 
отсича: "Няма да чета вестни-
ци днешния ден, много ми е ху-
баво, не ща да се мърся."  Има 
ли по-точна оценка за печата 
днес?

Пълни са с драматизъм 
от преживяното изповеди-

те на Митьо Макензен, нари-
чан Митьо Маминото и  по-
сетне Митьо на Бяла Бона, 
майстор - стругар по професия, 
който гледа майка си на село.  
"Няма на тебе да го разказвам, 
на себе си искам да го разкажа 
- да се убедя, че е било истина, 
а аз съм минал покрай истина-
та, и съм я подминал.. "- говори 
той на Тенекето.  Не е имало на 
кого да каже за дисципа, кой-
то му лепват като граничар, за 
луначивото момиче Събка от 
механотехникума, за Милка 

от село Пърша, която майка 
му Марийка не харесала, за-
щото е червосана, после идва 
истинската му любов - разве-
дена жена с петгодишен Ми-
тко, тя му тръшва вратата 
заради пълзящата мълва за 
Митювия дисцип, за да дой-
де накрая  Бонка,  избрана от 
обявите във вестник "Злат-
на възраст" по предложение 
на любещата майка Марий-
ка. Пристига Бяла Бона, раз-
казва за нерадостния си жи-
вот и за перипетиите си в Гър-
ция и спечелва обичта на май-
ката и сина. Променя къщата 
- правят баня и тоалетна, ку-
пуват спалня "Виденов" и чис-
то нови родопски  китеници... 
от Самоводене, Великотърнов-
ско, и накарва Митьо да изтег-
ли спестяванията си да купят 
кола,  Бонка има книжка. Но 
парите заедно с обещаваната 
мазда изчезват както и родоп-
ските китеници, и чеизът на ка-
ката, дето гледа коне в Лос Ан-
джелис, а тя е обещала да им 
праща на месец по сто долара. 
Нито доларите праща, нито 
идва за 40-те на брат си, а по-
сетне и на майка си. Тромбът 
във вените на Митко тръгва 
и не му прощава, въпреки че 
майка му бърка разни чудодей-
ни лекове (Кънчо Атанасов ги е 
описал с най-големи тънкости), 
вари чай, който и мъртвия ще 
вдигне.

Шмайзера бие всички 
възможни и невъзможни 

чешити.  
Ходи винаги с топорче.  

Но малцина знаят, че е ос-
тавил на Тодорка на Стефан 
Кмета 360 лева - цяла една 
пенсия за погребението си, 
когато му дойде времето. На-
правил си е и ковчег, зад вра-
тата на плевнята го оставил. И 
за поп е оделил пари. Ако се ве-
снел някой от неговите добре, 
ако не дойдели - още по-добре. 
Едва ли - всичките били без ра-
бота и пропивали де каквото 
им падне. И пари за некролог 

е оставал - в един единствен 
екземпляр: "Отиде си един-
ственият лош човек. Най-хит-
рият, най-гламавият. И най-
подлият, който е успял да излъ-
же живота, че изобщо го е жи-
вял. Неопечаленият бай Георги 
Шмайзера."

Пена на Борю също е 
странно явление. - тя се гри-
жи за свекървата си, въпреки  
че нейният мъж отдавна е из-
бягал с любовницата си.  Цена 
Панделката пък изживява 
искрено мъката на приемна-

та майка - раздялата с децата, 
които гледа, я довеждат до 
решението един ден да тръг-
не и да не се върне. И няма от 
нея нито вест, нито кост, нито 
кошница... Прелюбопитни са и 
другите чешити: Бате Стайко, 
който вари ракия без капка за-
хар и води с калиграфски по-
черк дневник на станалото, 
на "видяното и чутото", Кме-
та Стефан, който всъщност 
е само кметски наместник и 
гледа кози, Монката - все със 
своя "Тих ужас", личният  кло-
шар на селото с прозвището 
"Имам чест...", Пената Кесето, 
Данчо Тока, провинциални-
ят подпалвач Ван дер Любе, 
Малкия с обеца, вече в Хо-
ландия, Ваня Вагабондова, 
дошла от София да се храни 
тук екологично, Гошо Гроша, 
Славея, магазинерката, из-
бягала в Англия, Макарона, 
който посяга на живота зара-
ди фалита на бизнеса. Писа-
телшата, която вярва  на езо-
териката и на Елена Блават-
ска, и не най-накрая конят 
Найден, чиято съдба е описана 
почти любовно. Толкова мно-
го житейски  истории и толко-
ва различни. @Не можеш да об-
хванеш необхватното... 

И тези кънчови чичовци и 
стринки не биха влезли в кни-
гата без познаването изтънко 
на живота, без въображение-
то на автора и таланта му да 
създава пълнокръвни и не-
подправени образи, да съби-
ра думите и да ги осмисля в 
обобщения до мъдрост. 

А в Маноя отдавна нямат 
читалище. И нямат и учили-
ще. И кметство нямат. Отне-
ли са им всичко. Останал и 
сал един кметски наместник. 
И за хоп и за гроб.... Първо за-
криват черквата им, след това 
читалището, после детска-
та градина, сетне училище-
то. Последно слагат верига и 
катинар на кръчмата и мага-
зина. Замества ги очукан бус. 
И шофьор, който им подава 

хляба, като на безпризорни.  
В огледалото за задно виждане 
от Маноя като че ли се оглеж-
дат селата на днешна България 
с безпризорния им народ. 

Спасение има.  Във всеки-
дневната на Тенекето правят 
нещо като клуб, нещо като чита-
лище, нещо като нищо, но доста-
вят кафемашина и някой лев за 
кафе. И скоро всекидневната 
побира цялото село.  И всеки 
тук си идва с темата си.

Има теми, които не слизат 
от дневния ред на селските раз-

говори като за земята.  "Много е 
за един човешки живот да ти 
вземат земята, та и да ти я 
върнат! Много е! Излишно мно-
го!" или "Ще ви я върнем в реал-
ни граници!" И да ти го каже 
някой, дето и хабер няма какво 
е това нива, ами то, казва ти 
го президент, дето уж бил селя-
нин! А ние му повярвахме. Аб-
дали с абдали!"  

Или за обществените по-
ръчки: "При нас сега са много 
на мода "обществените поръч-
ки". печелиш поръчката, изпъл-
няваш я или я изпълняваш през 
куп - за грош и тогава се обя-
вява нова обществена поръчка 
със същите играчи като се знае 
преди обявяването  и кой ще е 
спечели и кой ще бъде подизпъл-
нителят."

За езика: "Унищожи езика 
на един народ, ще унищожиш 
самия народ.  това, което пет-
вековното робство не свърши, 
можем да го свършим сами. И 
от телевизията, и от сцена-
та всеки си приказва както му  
дойде. Мънка под носа си, изяж-
да звуковете,  говори диалект-
но.  Ами нали задачата е възпи-
тателна, бе човек. За какво си 
застанал там? Наред с друго-
то и да учиш този народ и на 
правилен говор."

За културата: "Културата, 
към която благоволява  влас-
тта - това са безнравствени-
те развлечения, теми без наци-
оналност, безкрайното и без-
срамно шоу по време на чума, 
което издевателства над всич-
ко, което прави човека човек."

Благодарение на Кън-
чо Анатасов читателят кра-
чи по вървището на българ-
ския живот - то тръгва или 
завършва в с. Маноя, от тук 
пътеките, пътищата, кога ма-
гистрали, кога третокласни (и 
едните и другите имат дупки 
и ями) водят насам и натам, 
нагоре и надолу, напред и на-
зад, преминават през грани-
ци и терминали, съпътствани 
от дълги раздели, дори забра-

ви. И това е не само днешния 
живот, но и животът преди... 
животът сега, животът до...  и  
животът от...!  

Съзнавам, че минах на 
едра тропоска прочетеното 
в тая книга, омаян от обра-
зи, характери, случки, прит-
чи, историйки, сентенции 
и се впуснах да ви разказ-
вам съдържанието й, а про-
пуснах длъжността си на съ-
дник, който трябва да отреди 
заслуженото място на  книга-
та в днешната литературната  
реалност. 

Но се надявам, че 
ще ви убедя, че ако 
прочетете книга-
та, ще научите по-

вече за българската съдба, за 
българския национален ха-
рактер и проявленията му в 
смутните и подмолни време-
на, в които битуваме, дори 
имам дързостта да си въобра-
зя, че книгата може да ви на-
кара да се размислите как мо-
жем да променим тази наша 
злочеста българска орис 

Петко ПЕТКОВ

Т
ози път сред протес-
тиращите не видяхме 
дежурния протестър 
Йоло Денев, но пък той 

беше успешно заместен от Ива 
Николова, яхнала поредната 
обречена кауза. Казват, че от 
ГЕРБ не стояли зад протеста, 
но имали някакво присъствие 
на по-ниско ниво. Очевид-
но лидерите на управляваща-
та партия са имали по-важни 
дела и сериозни основания 
да не се отъждествяват с не-
фелата дружинка пред Пре-
зидентството. Борисов дори 
беше „отложил“ даването на 
показания по аферата с тур-
ските ваксини на бившия 
министър на здравеопазва-
нето Петър Москов. А пък за-
местникът му, току що се бе за-
върнал от молитвена закуска в 
Белия дом и семинар в Сена-
та на САЩ за „злонамереното 
влияние на Русия в региона“ на 
Югоизточна Европа, имаше за 
задача как да обясни че Русия 
може да се намеси в изборите в 
България. Дали пък признатия 
организатор на всички избор-
ни успехи и победи на ГЕРБ не 
бърза да се застрахова срещу 
евентуален негативен за парти-
ята му резултат от изборите за 
Европейски парламент (ЕП) на 
26 май 2019 г.!

След като Вашингтон запрет-
на ръкави да спира продължени-
ето на „Турски поток“ на бъл-
гарска земя, вероятно и у нас ще 
бъде размахано плашилото на 
руската „хибридна война“, за да 
оправдае поредния енергиен 
провал и евентуалната загуба 
на изборите за ЕП. Що му  тряб-
ваше на правителството да си 
вре носа във вътрешните работи 
на Венецуела! И то, подкрепяй-
ки опозиционера Хуан Гуайдо, 
председател на Национално-
то събрание в Каракас, когото 
Тръмп „назначи“ за „временен 
президент“ на Венецуела, а 20 
страни от ЕС го признаха за та-
къв. 

Няма  добро не наказано. 

Според публикация на РИА 
„Нюз“, друг венецуелски 
опозиционер, депутатът Кар-
лос Папарони, бил написал в 
„Туитър“, че Венецуела искала 
да прехвърли свои държав-
ни средства в България. И, 

че той, Папарони, установил 
контакт с някаква „брокер-
ска къща“, за да спре парич-
ния трансфер. Българско-
то МВнР отговори, че няма 
официална информация за 
такъв трансфер, но остана 
съмнението, че и венецуел-
ската опозиция води срещу 
нас „хибридна война“. Иди по-
сле, че обяснявай на „руския 
агент“ Тръмп, че България 
не подкрепя Мадуро, а при-
знава само Гуаидо за време-
нен президент на Венецуела! 
Ако Тръмп не повярва, край на 
снимките в Белия дом, с дър-
жавния секретар Помпео, с 
разни помощници и секре-
тарки, както и на тези с…
гърба на самия  Тръмп. Да си 
сред 20-те европейски държа-
ви, признали Гуаидо и пак да 
се червиш пред стопанина на 

Белия дом – това трае ли се?! 
На всичко отгоре България 
продължава да няма посол-
ство и посланик в Каракас, 
а за Венецуела и още четири 
латиноамерикански държа-
ви отговаря посланикът ни 
в Бразилия! Да не говорим, че 
търговският ни оборот с Кара-
кас е нищожен: внос на обли-
цовъчен камък за 10 000 до-
лара и износ на пластмасо-
ви и стъклени изделия за 300 
000 долара. Българското при-
съствие във Венецуела в хора е 
още по-незначително. Там жи-
веят 50 българи и 25 лежат в 
затворите за трафик на ко-
каин. Но, ако съдим по българ-
ските проправителствени ме-
дии, демокрацията във Вене-
цуела е по-важна от тази у нас. 
Що се отнася до инфлацията, 

липсата на  храни, лекарства и 
медикаменти в Боливарската 
република, едва ли най-бе-
дната и корумпирана стра-
на в ЕС е уместно да говори 
за горепосочените дефици-
ти. Още повече, че кризата в 
най-богатата на петрол стра-
на в света е следствие не само 
на политиката на Мадуро, а и 
на наложените на Венецуела 
американски и западни санк-
ции. „Обущарю, не по-високо 
от обущата!“, така отговорил 
един елински скулптор на ди-
летантските критики срещу 
неговата творба. „Присмял се 
хърбел на щърбел“, казва пък 
българският народ.

Обаче, докато опроверга-
вахме твърденията на Кар-
лос Папарони, един британ-
ски сайт откри „приятелски 
огън“ срещу България, твър-

дейки, че оръжейният биз-
несмен Емилиян Гебрев е бил 
отровен с „новичок“ през 2015 
г. от същия агент на руското 
военно разузнаване Сергей 
Федотов, който бил замесен 
и в покушението срещу Сер-
гей Скрипал в Солзбъри. През 
2015 г. Гебрев наистина е по-
стъпил във ВМА след отравяне 
с някаква салата, но разслед-
ването е било прекратено по-
ради отсъствието на данни за 
умисъл. Според главния про-
курор Цацаров, ставало дума 
за отравяне с някакъв пести-
цид, използван от производи-
теля на салатата, която Гебрев 
консумирал в Японския хо-
тел. Само че публикацията на 
британския сайт очевидно се 
цели по-далече – да внуши, 
че ако българските специал-

ни служби бяха обезвредили 
Федотов през 2015 г., нямаше 
да има „случай Скрипал“. Нало-
жи се премиерът Борисов да се 
срещне с британския посла-
ник Ема Хопкинс, за да я убе-
ди, че не става дума за упо-
треба на „новичок“. Остана 
висящ само въпросът, защо 
този инцидент се вади днес, 
четири години след прекра-
тяването на разследването 
по него. Явно някой се опит-
ва „да разлае кучетата“ месе-
ци преди европейските из-
бори. Не толкова срещу Бъл-
гария, колкото срещу Русия. 
Самият Гебрев е заинтересуван 
от възобновяването на разслед-
ването, за да отклони внимани-
ето от връзките си с мажори-
тарния собственик на фали-
ралата КТБ. А така също, от 
факта, че произведени в не-

говите предприятия оръжия 
и боеприпаси се озовават в 
ръцете на украинските „ан-
титерористи“ в Донбас и в 
тези на сирийските „бунтов-
ници“.

На всичко отгоре и ЕП ус-
ложни живота на нашите 
управляващи, поставяйки 
на обсъждане въпроса за ет-
ническата нетолерантност и 
мерките за интегриране на 
ромите. Очевидно концепция-
та на ВМРО за решаване на ци-
ганския въпрос у нас ще бъде 
подложена на жестока кри-
тика. Бедни, бедни Карака-
чанов, защо ти трябваше да 
вкарваш ромите в правия 
път чрез Строителни войски 
и противозачатъчни сред-
ства за циганките?

Що се отнася до протеста на 
„мадуромразците“, вижте как-
во е казал за Хуан Гуаидо пре-
зидентът на Боливия Ево Мо-
ралес:

<<Отхвърляме изявлението 
на Гуаидо, че ще приемат наме-
са на САЩ във Венецуела. Какво 
ли мислят сега братските дър-
жавни глави, които признават 
Гуаидо? Ние ще направим всич-
ко, което е по силите ни. Разби-
ра се, това е тема, която пораж-
да много полемики, но ние ще на-
правим необходимото, за да не 
умират деца, да се спаси живо-
тът на хората, да се възстано-
ви управлението на страната. 
И ще се намесим в хуманитар-
ната ситуация, използвайки су-
веренитета на Националното 
събрание и нашите правомо-
щия>>.(Да не мислите, че е пуб-
ликувано в някой български вес-
тник. Публикацията е от в. „Мил-
лиет“, 11.02.2019).

Сега и Ево Моралес ли ще 
сваляме? Или ще анатемосва-
ме само Мадуро, понеже така 
правят някои от „големите 
началници“? Не тези в Москва, 
Пекин, Рим и Анкара, а „аген-
тът на Русия“ в Белия дом, До-
налд Тръмп и неговите васали 
в Берлин, Париж и Брюксел. 

По-миналата седмица няка-
къв умник ни призоваваше „да 
скопим мадуризма“. Но не каза 
дали е по-добре да ни управля-
ват политически скопци? 

Вместо да се обиждаме на 
тема „дебили“, да докажем че 
не сме такива, като на евро-
пейските избори опроверга-
ем Петко Рачев за написано-
то преди повече от един век:

„Какъв бе подвиг, как се 
свърши!

Свободни роби в нов син-
джир.

Не сме народ, а живи мър-
ши

И пак тегло, и пак немир!“

сага за БългарсКата 
съдБа Записки по романа „Сбогуване със себе си“ 

от Кънчо атанасов

и Правителството Клати мадуро
фейк демократи и нашенски началници чакат да падне президентът на Венецуела

Боже, колко демократи имало в тази София! Доста-
тъчно беше президентът Румен Радев да повтори 
казаното от генералния секретар на ООН Гутериш, 
че не трябва да се взема страна при конфликта във 

Венецуела, и „присъдружните“ на ГЕРБ и правителството на 
Бойко Борисов медии, журналисти, политолози и безработ-
ни „анализатори“ като Александър Йорданов, окнаха: „Им-
пийчмънт сега!“. Само че вместо уж събраните чрез социал-
ните мрежи 3000 протестъри, пред Президентството се яви-
ха по-малко от 200 души. А и те нямаха вид на голи, гладни и 
жадни. Което не попречи на агенция ПИК и сарайските из-
дания „Труд“ и „24 часа“ да обявят: „Малък протест, голямо 
предупреждение“. Все едно, че Нийл Армстронг отново е стъ-
пил на Луната и казва: „Малка крачка за човека, голям скок за 
човечеството!“.
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Книгата на 
Николай Стариков е 
с цена 14 лв. 
и може да се закупи 
от офиса на 
ул. “Пиротска” 3 
в София, както 
и да се поръча с обикновен 
пощенски запис 
на стойност 16 лв. 
(14 лв. + 2 лв. за пощенската 
пратка), на адрес 
София 1377, 
за Минчо Мънчев 
Минчев - до поискване

Антология

Захвърлени в прехода
На Кирил Коцалиев

В лабиринт се превърна светът,
не в кръстовище, а в безизходица,
и на стража мъже не стоят,
и жените не са богородици.

Всички люде що-годе със свяст
колко тъжни и колко самотни са!
Затова пък лудуват за власт
самозванци, крадци, неграмотници.

Докога ще се хилиш, живот,
търсещ смисъл единствено в гъдела,
а за този уж древен народ
не се знае дори ще го бъде ли?

Как ли ще се оправим не знам
и не съм много сигурен: можем ли?
Но се чувствам виновен, че сам 
не съм бил и по-яростен... може би.

Н
а 11 февруари в Литературния салон на Тракийските дружества, издателство „Захарий 
Стоянов“ представи новият роман на писателят Кънчо Атанасов „Сбогуване със себе си“. 
За творчеството на писателя говори чл.кор. Иван Гранитски. Романът бе представен от 
изтъкнатия публицист, етнолог и писател Тодор Коруев, според когото това е „мега супер 

интересно“ за автора и за българската литература. Слово пред събралото се множество произнесе 
авторът Кънчо Атанасов. Той разказа за своите вълнения и премеждия при написването на романа, 
отговори на въпросите и раздаде автографи.

Цели 11 години са из-
минали, докато по-
следната книга на 
Кънчо Атанасов стиг-

на до читателите.  За наша 
чест, тя е с марката на издател-
ство „Захарий Стоянов“, и е 
озаглавена „Сбогуване със себе 
си“. Преди „да се сбогува със себе 
си“ писателят  търсеше „ефек-
та на пеперудата“ в най-го-
рещите точки на планетата 
– Ирак, Босна и Херцеговина, 
и Афаганистан, за да се вър-
не в с. Маноя, което обитава 
заедно с още двадесетина чи-
човци и стринки,  които са не 
само прототипи, но и герои 
поименно в неговото ново 
художествено произведение, 
което ако използвам реклам-
ната лексика може да се оп-
редели като мегасуперинте-
ресно. Някому заглавието ще 
се види страшничко, но как-
то обяснява писателят, то има 
по-дълбок смисъл – през жи-
вота на човек символично му 
се налага „да се сбогува със себе 
си“, което значи, че житейски-
ят му път го изправя пред го-
леми промени, предизвика-
ни както от обществено-ико-
номически, тъй и от лични, 
съдбовни причини. В този 
смисъл героят влиза ту в едно, 
ту в друго житейско поприще, 
променя нагласи, узнава нови 
неща за хората и за себе си, об-
разно наказано неведнъж „се 
сбогува със самия себе си“. Глав-
ният герой  на романа е авто-
монтьор и автобояджия, сам  
преминал през сбогувания 
и раздели  - от Киро Факира, 
през Тотьо Таксито до  Тотьо 
Тенекето. Но има неща, с кои-
то човек като него никога не 
се разделя, това са любовта, 
добротата и служенето на 
другите с обич и смирение. 

Романът е епистоларен,  
писмата са мейлове, то в село-
то няма и отде да се прати пис-
мо с марка, поща няма.  Във 
Фейсбука Тенекето общува с 
умна и любознателна жена, 
която четиридесет и кусур го-
дини е преподавала българ-
ски език и литература, а на 

него все на книги му е вър-
вяло, има и пълни рафтове 
с книжниа. В книгите намира 
един друг живот, където хора-
та са добри и доброто почти ви-
наги побеждава злото. Обещал 
е да разкрие пред дамата от-

среща "подробно и изрядно как 
кризите могат да бият отдел-
ния човек и как отделният чо-
век може да отбие кризите от 
себе си". Ала дамата настоява да 
узнае нещичко и за миналото.  
И Тенекето започва да ги меша: 
това, което е, и това, което е 
било. Сякаш е знаел мисъл-
та на Уйлям Фокнър, че  "Ми-
налото никога не е мъртво, то 
дори не е минало". А според из-
вадката на неговия герой Ко-
льо Даскала "Както в минало-
то бъдещето зрее, тъй и в бъ-
дещето миналото тлее!"  или 
друга: " Ако ти стреляш в ми-
налото с пистолет - бъдещето 
ще стреля в теб - с оръдие!". И 
така образи и събития от мина-

лото - десетилетия назад,  и от 
днешното изпълват богатата 
електронна кореспонденция, 

която на повече от 650 страни-
ци разкрива българската ори-
сия и то по начин, по който 
друг наш писател не го е пра-
вил. И мисли и копнежи по бъ-
дещето има в повествованието, 
дори Музей на бъдещето стък-
мяват неговите герои  в Маноя, 
за да спасят народните тради-
ции и българщината за идните 
поколения, на които щяло да се 
наложи да изграждат света от 
самото му начало. 

Връщането към 
детството 

започва с разказите на пра-
баба му - днес за чумавото вре-
ме, вчера - за първите вой-
ни, друг път - за следващата. 
"Нейният  Гичо" е убит някъ-
де край Одрин и никому не 
пожелава вдовишкия си жи-

вот. Внук й, баща му също 
Гичо,  се прибира от мините в 
Мошино в селото, не може да 
счупи хатъра на бай Димитър 
Костадинов, партийния секре-
тар, да поеме работата в сви-
нефермата. Но партийният се-
кретар взел, че изпратил май-
стори да оправят покрива на 
черквата, а за съглашателство-
то  с "опиума на народите", пък  
за по-сетнешния му опит да 
спаси липовата гора на село-
то, да не я нарежат за моли-
ви, го обвинили в саботаж. За 
Тотьо Тенекето "битият" бай 
Димитър" си остава скъп чо-
век. Та се гневи,  че  взели да 
плюят и да бият по партийните 
секретари. "Имало е  партий-
ни секретари и "партийни се-
кретари"!  И сякаш днескашни-
те партийни секретари, като 

тръгнеш от един Сугарев, на-
вестиш един Луджев, минеш 
през един Минеделчев, добереш 
се до големия Един Сайорданов, 
стигнеш до Един Магеоргиев, 
или пък някой друг от всички 
бои и фракции на боите - все 
са хубавци, красавци някакви и 
едва ли не по-добри и по-смис-
лени от моя бай Димитър? На-
против - в много отношения са 
някои даже са по-лоши от него. 
Вече се вижда, че е тъй, и все по-
видимо ще става..."  

Тотьо Тенекето е убеден, 
че ако се беше намерил един 
бай Димитър сред днешните 
партийни секретари "за едно 
лято само цялата ни България 
ще бъде пометена като за пред 
гости и лъсната като панаир-
ната палата в Пловдив!; Поле-
тата на България обработе-
ни и подредени открай докрай! 
; Горите й - разредени и прос-
ветлени, като картинки!; реч-
ните корита оформени и обез-
опасени за всякакви възможни 
изненади! Много пари ли иска 
това или повечко мерак, обич 
към България, красив поглед и 
безмерна страст да го органи-
зираш и направиш... То тряб-

ва да бъде направено не заради 
страната ни ("тази страна"),  
а заради хората й!"

Най-сетне Тотьо Тенекето 
намира време да тръгне да си 
търси стажа за пенсия, но се 
оказва, че следите са заличе-
ни, предприятията са ликви-
дирани, архивите са загубени. 
Ходенето по мъките подир пен-
сията трябва да продължи в съда 
с трима колеги - свидетели и да 
се намери добър адвокат. Но пъ-
туванията подир стажа за пен-
сия дават възможност на Тене-
кето да види "промените на но-
вите смутни времена" и да ни 
разкаже за тях. Няма как да 
не мине покрай Птицеклани-
цата. Тя е като след бомбарди-
ровка. "Още по-лошо - като по-
следното италианско земетре-
сение. Още по-тъжно: като след 
японското цунами, дето отнесе 
атомната им елекроцентрала!  
Не ни трябват на нас природни 
катаклизми.- можем да си на-
правим по-добри от тях... Всич-
ко е отнесено - животът, дето е 
бил тук, дертовете на хората, 
дето са работили тук, времето 
сякаш е отнесло! 

На стр. 11
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