
www.novazora.net

www.zora-news.com

 ВТОРНИК, 12 маРТ 2019 г. ЦЕНа 1 ЛВ. СОФИЯ      ГОДИНа XXII (XXIX) БРОЙ 11

Зад „Съединението прави силата“:

 ЗАКОДАТЕЛСТВО НАСЪН?

ДмиТрий мЕДВЕДЕВ ДОйДЕ и Си ЗАмиНА

ЗОРа Е !

Валентин ВАЦЕВ

Интересно. След края на по-
сещението на министър-
председателят на Русия 
Дмитрий  Медведев в Бъл-

гария, на 4-ти и 5-ти март правител-
ственият пресцентър замълча, все 
едно никой не е идвал. Дори прес-
центърът на Министерството на 
външните работи не обели дума. 
Обикновено г-жа Захариева се опит-
ва да играе ролята на пресцентър, но в случая се въздържа.

Няколко думи за сухото вещество, което остава след посе-
щението на г-н Медведев и делегация.

Визитата има две измерения.
Първо, на връх държавния ни празник у нас идва не кой 

да е, а ръководителят на правителството на Руската федера-
ция. Това е крупно събитие, което трудно може да бъде из-
тълкувано неправилно и да не радва нормалните българи 
– то е  демонстрация на историческата и културна близост 
между двата народа.

Второ, има дълбока неяснота по въпроса за  икономиче-
ското значение на това посещение. Защото, ако великите кня-
зе на „Росатом“ и „Газпром“ са искали да ни кажат, че няма 
да имаме икономически взаимоотношения, те са можели да 
ни го съобщат с есемеси от Москва. Можехме и от Туитър да 
го научим. За това, че г-н Милeр не е заинтересуван от газовия 
хъб, ако наистина е така, той можеше да удари едно туитърче 
и щеше да бъде по-евтино при тези цени на горивата. Да ле-
тиш от Москва до София, за да кажеш, че еди-какво си не те 
интересува,  напомня за следния лаф: „Цели три дни яздих да 
те настигна, за да ти кажа колко си ми безинтересен!“

Правителственият пресцентър обаче се скри зад габари-
тите на Румяна Бъчварова. Защо?

Икономическата съставляваща си остана неясна. Вчера 
високопоставен представител на ЕК е казал, че Комисията не 
раздава разрешения, но ние знаем, че ТЯ раздава забрани. И 
този европейски чиновник няма как да гарантира, че няма 
пак да има забрана.

Предполагам, че в последния момент се е появила някаква 
неопределеност, някаква несигурност за Европейската ви-
зия за тези българо-руски икономически начинания.  И аб-
солютно възмутителен е опитът на пресцентъра на българ-
ското правителство да замаже съдбовно важен въпрос.

Сега нещо много важно – Бойко Борисов играе на ръба 
на своята смелост. За такива истории с Русия, особено кога-
то Тръмп няколко пъти казва, че не трябва да има никакви 
канали, никакви хъбове, никакви тръбопроводи, никакви 
взаимоотношения  с Русия (защото Тръмп води война за Ев-
ропа), наистина се иска смелост. Формулата на Борисов  „На-
шите взаимоотношения със Запада са съюзнически, а с Русия са 
прагматични“ е дълбоко противоречива – ние прагматиката 
не я съпровождаме с никакви добронамерени отношения, а 
пък съюзническите ни взаимоотношения изобщо не са пра-
гматични. Тази смелост на Борисов ни изненадва и за него 
трябва да  се каже една добра дума.

Да се върна към основното си впечатление. Правител-
ственият пресцентър няма право да мълчи, когато си тръгва 
руската делегация. Пресцентърът е длъжен да излезе с комю-
нике. Ако правителствена делегация на коя да е страна, а Русия 
не е коя да е, си тръгва без съвместно комюнике, това  е провал.

На стр. 2

ПЕТКО ПЕТКОВ

Демонстративното на-
пускане на парламен-
та не е ново явление 
за България. Още при 

Великото народно събрание 
една група от 39 сини депу-
тати излезе в гладна стачка 
в знак на протест срещу но-
вата Конституция. По-късно 
един от „сините“ стачници, 
Георги Марков,  днес депу-
тат от ГЕРБ, стана консти-
туционен съдия. Като такъв 
оценяваше, дали приетите за-
кони са в съответствие с „ко-
мунистическия“ основен за-
кон на страната, срещу кой-
то беше гладувал. Но, когато 
след предсрочните парла-
ментарни избори през 2013 

г. ГЕРБ напуснаха парла-
мента и цяло лято загаряха 
по плажовете, протестирай-
ки срещу намерението на 
кабинета Орешарски и под-
крепящите го БСП и ДПС 
да назначи Делян Пеевски 
за шеф на ДАНС, едва ли са 
подозирали, че светлият им 
пример ще бъде използван 
от други срещу собственото 
им правителство. Тогава ни-
кой от ново излюпените пар-
ламентарни „протестъри“ не 
върна парите, изплащани на 
всеки народен представител, 
дори да не е стъпвал в парла-
ментарната зала. Да не гово-
рим за депутатите-риби, ко-
ито нито веднъж не са се из-
казвали от парламентарната 
трибуна. Или за онези, кои-

то сричат предварително на-
писани им текстове, сякаш 
не са ходили на училище. За-
конотворчеството на този 
„матриял“ е такова, че пре-
връща Народното събрание 
в най-мразената институ-
ция в България. Последно-
то социологическо проуч-
ване показа, че докато одо-
брението на дейността на 
президента е 51%, а това на 
правителството - 27%, рей-
тингът на парламента е едва 
14%. Ако България беше на-
истина парламентарна репу-
блика, а не премиерска ав-
токрация, щеше ли Народно-
то събрание да събира толко-
ва недоверие и презрение от 
страна  на гражданите? 

На стр. 2-3

КаКВО СЕ КРИЕ ЗаД мъЛчаНИЕТО На пРаВИТЕЛСТВЕНИЯ пРЕСЦЕНТъР?

„Настана вечер и в страната на глупците закипя трескава работа“
(А. Толстой, „Златното ключе, или приключенията на Буратино“)
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От стр. 1

Я
вно Борисов среща 
около себе си люта съ-
протива на равнище 
съратници,  на равни-

ще  апарат, на равнище висша 
администрация. Среща люта 
съпротива с цел неговите, да 
ги наречем, русофилски начи-
нания, защото той не е русо-
фоб и би искал, ако може, нещо 
да излезе от отношенията ни с 
Русия, да бъдат обезсмислени, 
изпразнени от съдържание, да 
бъдат премълчани.

И тук можем да се запи-
таме дали Борисов като но-
сител на добра икономиче-
ска воля  в достатъчна сте-
пен контролира своите ин-
формационни служби?  Дали 
контролира своята полити-
ческа среда?  Дали пък добра-
та му воля не е станала жертва  
на пряк саботаж от най-близка 
дистанция? Кого слуша пра-
вителственият пресцентър? 
Цветанов ли?

Борисов се оказва залож-
ник на много сложни ком-
бинации на непосредствена-
та си среда. Защо не изреко-

ха „разговорите продължават, 
възможностите си остават 
реални, но съществуват десет-
ки други неща, които трябва 
да се обсъдят и да се видят в 
близко бъдеще“ и т.н.?  Обикно-
вено с такива комюникета за-
вършват срещите на Ким Чен 
Ун и Тръмп, за които ние наис-
тина знаем, че нищо не дават. 
Не дават, защото Тръмп иска 
да извива ръцете на корей-
ския хитрец, но последният 

е хитрец от трето поколение 
и не може да бъде притис-
кан до стената. Семейството 
Кимовци никой не може да ги 
манипулира, те самите мани-
пулират общественото мнение 
на света. Така че, дори когато 
се провалят американо-корей-
ските преговори, ръководите-
лите  на двете страни пак из-
лизат с бодри комюникета.

Ние имаме право да зна-
ем провал ли е това посе-

щение на Медведев в Бъл-
гария? Аз например не вяр-
вам да е провал. Познавай-
ки руската страна – те имат 
една такава особеност – ко-
гато става дума за бизнес, 
никога не прекратяват окон-
чателно отношенията. При 
тях винаги има една мисъл 
в повече. Ако днес не става, 
ще видим утре сутринта, ако 
не е утре сутрин, ще бъде утре 
след обед.

Заключение:
Първо, пресцентърът от 

небрежност или от зла уми-
съл не освети посещението 
на Медведев и делегация в 
неговия реален смисъл.

Второ, трябва да се при-
ветства желанието на бъл-
гарския премиер за създава-
не на разумни, прагматични, 
дългосрочни икономически 
взаимоотношения.

Трето, българският преми-
ер трябва да бъде запитан дали 
не е станал заложник на други 
интереси, вътре в своето непо-
средствено обкръжение?

В 
това представление има 
едно безспорно нещо. 
Съществува дълбок 
конфликт, който не 

може да излъчи държавна 
позиция. Сегашната българ-
ска управленска  гарнитура не е 
в състояние да произведе дър-
жавна позиция и това е много 
тревожно и то не само по отно-
шение на българо-руските бъ-
дещи икономически взаимо-
отношения. Това е тревожно 
така, както всеки път е тре-
вожно, когато кормилото из-
пуска връзка с колелата.

брание, се приемат лобистки 
и то калпави закони, които за-
почват да се ремонтират, пре-
ди да е минал и един месец от 
обнародването им в „Държавен 
вестник“. Други, не по-малко 
калпави, остават, но не се из-
пълняват даже от Народното 
събрание. Например, въпре-
ки че според Закона за ЦИК, 
предвиждащ мандатност при 
избора й, настоящата коми-
сия трябваше да се разпусне 
на 21 март 2019 г., управлява-
щите се опитаха да „удължат“ 
нейния мандат до европей-
ските, защо не и до местни-
те избори. Притиснати от об-
ществената реакция, бойкота 
на БСП и заповедите на лидера 
си Борисов, ГЕРБ се „съгласиха“ 
съставът на ЦИК да бъде под-
менен. Отстъпиха и за прага 
на преференциите, и за единия 
протокол в изборните коми-
сии. Но не и за машинното гла-
суване във всички секции, кое-
то трябваше да бъде осигурено 
технически до края на 2018 г.. И 
сякаш за да поддържат напре-
жението, породено от „добро-
то управление“ и безумията в 
нощта на католическия „Све-
ти Валентин“, оставиха пред-
ложението си решенията в из-
борните комисии да се вземат 
с обикновено мнозинство от 
50+1. Както и това граждани-
те да нямат право на касацион-
ни жалби до ВАС. Що се отнася 
до преференциите, НФСБ, ДПС 
и „Воля“ продължават да ги от-
ричат с абсурдния аргумент, че 
някои олигарси можели да си 
напазаруват кандидати; и, пла-
щайки на когото трябва, да ги 
уредят за европейски или на-
ционални депутати. Само че 
нали листите се изготвят от 
ръководствата на самите пар-
тии? Значи, ако в тях има про-
дажни кандидати, виновни са 
преди всичко съставителите на 
тези листи. Вместо да признаят 
този факт, от ДПС, ПП „Воля“ и 
НФСБ се заканват да изключат 
избраните с преференции свои 
депутати, ако не се откажат от 
депутатските си места. Колко 
либерално, демократично, 
евроатлантическо и патрио-
тично?!

„Преоблякъл се Илия, по-
гледнал се – пак в тия!“, гласи 
една народна мъдрост.
“Здравите сили“ и техния 

успех
 Парламентарното мнозин-

ство първо обяви, че ще чака 
ветото на президента върху 
скандалните текстове, както 
и евентуалното тълкувателно 
решение на Конституционния 
съд, при условие, че омбудсма-
нът Мая Манолова го сези-
ра. Само че, нито президен-
тът можеше да наложи вето, 
нито Конституционният съд 
да се произнесе по законо-
дателен акт, който не е об-
народван в „Държавен вест-
ник“. А, когато президентът Ру-
мен Радев обяви, че налага вето 

върху скандалните поправки в 
Изборния кодекс, Валери Си-
меонов и Волен Сидеров съоб-
щиха на съвместна пресконфе-
ренция с Цветан Цветанов, че 
ще отхвърлят ветото на дър-
жавния глава. По-късно и от 
ВМРО „размислиха“ и решиха 
да се присъединят към общия 
хор, обявявайки за юридиче-
ски несъстоятелни мотивите 
на Радев. По този начин дър-
жавният глава постигна непо-
стижимото: обедини изпокара-
ните патриоти и ГЕРБ. Срещу 
себе си. На 05 март правната 
комисия в НС отхвърли ветото 
на президента, а на следващия 
ден то беше разгледано като 
първа точка от дневния ред на 
парламента. Резултатът може-
ше да се предвиди: отхвърля-
не! „Здравите сили“ отбеляза-
ха още един „успех“.. 

Ерго, както прогнозира 
Корнелия Нинова, връщане-
то на БСП в парламента за-
ради президентското вето се 
обезсмисли. В такъв случай, 
внесеното от ПГ на ГЕРБ пред-
ложение за частично връщане 
на старото положение с префе-
ренциите и подмяната на ЦИК 
е или лицемерие, или симво-
лично харакири, което ще 
има негативни за управля-
ващите последици. Получава 
се един омагьосан кръг, при 
който ролята на „единствена 
опозиция“ в НС ще играе „при-
съдружната по някои въпроси“ 
партия  ДПС. А това дава въз-
можност на нашите фалшиви 
либерали да извиват ръцете на 
Бойко Борисов, както те си зна-
ят. И „по-лесното“ (заради от-
съствието от парламента на ПГ 
на БСП, б.а.),  орташко зако-
нотворчество ще демаскира 
герберите и патриотите, ко-
ито се заканваха „да изчегър-
тат“ ДПС от властта. Така, 
без да се регистрират, депеса-
рите в НС ще дишат във вра-
та на управляващите, при-
нуждавайки ги да спрат вся-
какви командировки, за да 
поддържат кворума. Сбогом, 
молитвени закуски в Белия 

дом, сбогом европейски, ази-
атски и африкански екскур-
зии за „обмяна на опит“! Раз-
ходките до чужбина остават 
привилегия само на мини-
стрите и техния председател 
Бойко Борисов.

Може ли парламент, кой-
то едва осигурява кворум, да 
свърши нещо полезно и „ре-
форматорско“? Не! 

Забравете думата 
„реформа“: 

безформеното не може да 
се реформира! Още повече, че 
и малката коалиция „Обеди-
нени патриоти“, както и го-
лямата такава, са обедине-
ни единствено от омразата 
си към президента и неисто-
вия си мерак да останат във 
властта до края на мандата. 
В противен случай Борисов 
ще се запише в историята, 
като премиер, който не е до-
изкарал нито един мандат. 
Но, при кавгаджийски на-
строените му „патриотич-
ни“ коалиционни партньори, 
довършването на мандата из-
глежда все по-малко вероятно. 
А след трето „хвърляне на пе-
шкира“ – я камилата, я ками-
ларят. Който твърди, че бой-
котът на БСП няма да постиг-
не целите си, да си спомни как 
след предходното й напуска-

не на НС, изхвърча от стола си 
председателят на парламен-
та Димитър Главчев. Той из-
тълкува Правилника за дей-
ността на НС както дяволът 
чете Евангелието и беше „по-
съветван“ от Борисов да се 
оттегли. Възможно е евенту-
алният ремонт на Правилни-
ка, предложен от председателя 
на правната комисия Данаил 
Кирилов, да вземе и неговата 
сънлива „капачуна“. Защо не и 
тази на председателя на ПГ на 
ГЕРБ Цветан Цветанов, за чия-
то политическа кариера Петьо 
Цеков предвижда два кошмар-
ни сценария: Цветанов пре-
миер и Цветанов президент. 
(„Сега“/02.03.2019). Но няма 
съмнение, че ако ГЕРБ загуби 
надпреварата с БСП за ЕП, 
пръвият, който ще бъде за-
мерен с камъни е Цветанов. 
Борисов е баща и вдъхнови-
тел на всички успехи и побе-
ди, а за Цветанов е опреде-
лено да завежда провалите. 
В това число той носи упреци-
те  за поведението на „присъ-
дружните“ на ГЕРБ партии и 
техните водачи.

Впрочем, изборите за ЕП 
още отсега изпокараха вож-
довете на трите съставни 
партии на ОП, двама от кои-
то почти се само номинира-
ха за водачи на отделни лис-

ти. При това, в различни ко-
алиционни конфигурации. 
НФСБ изглежда ще се съор-
тачи със СДС; ПП „Атака“ се 
прегръща с партията на „кон-
серватора“ Николай Бареков, а 
ВМРО се оглежда за бъдещ ко-
алиционен партньор, който да 
се съгласи Ангел Джамбазки да 
оглави общата листа. Като ре-
зултат в ЕП може да не влезе 
нито един „обединен“ патриот. 
Толкова по-добре за ДПС, кое-
то може да си върне позиция-
та на трета парламентарна сила 
и балансьор след евентуалните 
предсрочни, или редовни пар-
ламентарни избори. 

Докато „патриотите“ се 
наумуват, „либералите“ се на-
лудуват! Тогава една явна ко-
алиция ГЕРБ-ДПС няма да е 
никаква изненада. Нищо, че 
в миналото Борисов и Доган 
взаимно се обвиняваха в „по-
ръчване“. Много вода изтече 
от тогава и Доган вече е соб-
ственик на ТЕЦ Варна, а не 
само хидролог и инициатор 
на проекта „Цанков камък“. Не 
е късно и за Делян Пеевски да 
оглави някоя държавна струк-
тура, като ДАНС. Защото вече 
сме 2019 г. и ДПС подкрепя 
ГЕРБ при всички гласувания, 
подсказани от американския 
посланик Ерик Рубин. И, дори 
когато взетите под чужд на-
тиск  решения са против 
националните интереси на 
България, депутатите ще по-
лучават своите тридесет сре-
бърника. Нещо повече, те се 
само наградиха с по 300 лева 
увеличение на заплатите, 
сиреч с по една минимална 
пенсия в края на този ман-
дат. Ето защо на фасадата 
на Народното събрание, под 
„Съединението прави силата“, 
може да се сложи девизът: „Не 
е луд този, който изяжда две 
баници, луд е този, който му 
ги дава!“. Или след одобреното 
- отново в отсъствието на БСП 
- присъединяване на Северна 
Македония към НАТО, да се 
допише Ботевият стих: 

„Нов кърджалия, в нова по-
луда,

Кой продал брата, убил 
баща си..“

От стр. 1

Я
вно мантрите за поли-
тическата и финансова 
„стабилност“ на Бъл-
гария, за инфраструк-

турния размах на правител-
ството, за глобалния престиж 
и личния принос на Борисов 
за евроатлантическата инте-
грация на Западните Балкани, 
вече не минават. „Почини си, бе 
човек!“, посъветва го неотдавна 
Георги Марков. Съветът обаче 
няма да мине, докато в средите 
на ГЕРБ Бойко Борисов мина-
ва за непогрешимо божество. 
Третият управленски мандат 
на Борисов не прави изклю-
чение. Култът към личността 
на лидера се разширява пра-
во пропорционално на скан-
далите и фалшивите „успехи“, а 
44-тото Народно събрание ще 
се запомни най-вече със зако-
ните „ден до пладне“, внасяни, 
гласувани, променяни и отме-
няни от „партията на стабил-
ността“ ГЕРБ и нейните „при-
съдружни“ от ОП, „Воля“ и ДПС. 
Това поражда напрежения, ко-
ито Цветан Цветанов обясня-
ва с „доброто управление“ на 
ГЕРБ. Накрая, „чул гласа на-
роден“, се намесва лично Бой-
ко Борисов и разпорежда „ре-
монт на ремонта“. Или хвърля 
през прозореца милиони, за да 
спре уличните протести. И това 
се пропагандира като „успешно 
управление“! Представяте ли 
си, какво щеше да стане, ако 
управлението не беше толко-
ва „добро“, „успешно“ и „ста-

билно“? Дали пак щяхме да 
сме най-бедната и корумпи-
рана страна в Европа? 
“Залудо работи, залудо не 

стой!“
Но нито през първия, нито 

през втория управленски ман-
дат на Бойко Борисов, приви-
легията на депутатите да полу-
чават възнаграждение и без да 
ходят на работа не беше поста-
вена под въпрос. Нито пък 
беше направен опит да се въ-
ведат качествени критерии 
за оценка на законотворче-
ската дейност на „народни-
те избраници“. За тях остана 
валиден един от най-погреш-
ните принципи на българи-
на: „Залудо работи, залудо не 
стой!“. И, като своеобразно 
продължение на този девиз 
- циганското разбиране за 
разпределението при кому-
низма: „Работил, не работил, 
ядеш!“ Например депутатът от 
ПГ на ДПС Делян Пеевски го-
дини наред не е влизал в НС, но 
не му пречи да използва депу-
татския си имунитет, като щит 
срещу нездравото любопит-
ство към неговия „контрабан-
ден бизнес с цигари“. Някой да 
е поискал Пеевски да върне 
джобните, които му се пола-
гат според действащия Пра-
вилник? Щом обаче депута-
тите от ПГ на БСП напуснаха 
парламента в знак на несъг-
ласие с приетите от мнозин-
ството (включително и ДПС) 
поправки в Изборния кодекс, 
„работливците“ в НС решиха 

да ги накажат, променяйки 
Правилника за дейността на 
Народното събрание. По-точ-
но, лишавайки отсъстващите 
от полагащите им се по дейст-
ващия досега Правилник 1000 
лева, или 1/3 от депутатското 
възнаграждение. Само стра-
хът от негативната реакция 
на ДПС накара ГЕРБ и патри-
отите да отложат приемането 
на замислената санкция. 

Тук обаче възниква въ-
просът: дали депутатите от 
ГЕРБ и „присъдружните“ им 
партии, участвали в среднощ-
ното парламентарно бдение 
на 14 февруари т.г., изобщо 
заслужават някакви пари? 
Защото само два дена по-къс-
но, по нареждане на Бойко Бо-
рисов и Централната изпъл-

нителна комисия на партия-
та, герберите се отказаха от 
приетите поправки и внесо-
ха предложение за връщане 
на стария праг на преферен-
циите, за избор на нова ЦИК 
и поетапно въвеждане на ма-
шинното гласуване. Преди 
това председателят на прав-
ната комисия Данаил Кирилов 
- „Който е за машинното гла-
суване, той подкрепя Николас 
Мадуро!“. Излиза, че не само 
„Инвест банк“ приема парите 
на Мадуро, а и управляващи-
те възприемат машинното 
гласуване, което съществува 
„само“ във Венецуела и Ин-
дия. Впрочем, машинно гла-
суване има и в САЩ, но то не 
боде очите на нашите евроат-
лантици. Осъдително е само 

това във Венецуела. Щом Ма-
дуро бъде свален, машинно-
то гласуване отново ще стане 
гарант за честни и прозрач-
ни избори.

Правителството и ПГ на 
ГЕРБ, естествено се разгра-
ничават от поддръжници-
те на законния венецуел-
ски президент и застават зад 
опозиционния лидер Хуан 
Гуайдо, назначен от Тръмп за 
„временен президент“. Бори-
сов дори го нарече „законно 
избран президент“, въпреки че 
Гуайдо не се е явявал на никак-
ви президентски избори. Оче-
видно нашите управляващи не 
се притесняват никак от ролята 
на „клатимадури“ спрямо пре-
зидента на Венецуела, където 
дори нямаме посолство и по-
сланик. 

Преоблякал се Илия...
Що се отнася до законот-

ворците от парламентарното 
мнозинство, за качество на из-
вършената работа, подобно на 
тяхното, частните фирми фа-
лират, или плащат солени гло-
би. Освен това биват оплюти от 
гражданите, подобно на „Джи 
Пи Груп“ заради ремонта на 
„Граф Игнатиев“ в София и 
асфалтирането на пътя уби-
ец в Своге. А в „държавната 
фирма“, наречена Народно съ-

Зад „Съединението прави силата“:

 ЗАКОДАТЕЛСТВО НАСЪН?

ДмиТрий мЕДВЕДЕВ ДОйДЕ и Си ЗАмиНА

Н
якой ден македонските „историча-
ри“ може да притурят и тази наша 
съмнителна „заслуга“ за евроатлан-
тическата интеграция на Македо-

ния, към греховете на „Царя Обединител“ 
Борис Трети. И към тези на българските ад-
министратори, участвали в събирането и из-
пращането на евреите от Македония и Бело-
морието към пещите на смъртта в Треблин-
ка. Нямало било фашизъм у нас ли?! Който 
твърди това, да прочете приетия през де-
кември 1940 г. Закон за защита на нация-
та. И тогава, както и сега българските уп-
равници са били убедени, че са се наредили 
на печелившата страна. Известно е какво 
„спечели“ България от присъединяването си 
към оста Рим-Берлин-Токио. И как свършиха 
някои от вдъхновителите и авторите на тази 
авантюра. Въпреки трагичните грешки на уп-
равляващите в Третото българско царство, 

днешните им наследници се стараят с всички 
сили да ги надминат. От една страна се „зъбят 
на тирана“ Путин, за да се харесат на Тръмп 
и Мей; от друга се облизват за руски приро-
ден газ и довършване с руско участие на АЕЦ 
„Белене“; от трета, допускат хора, като Со-
ломон Паси и Елена Поптодорова, да при-
зовават за разполагане на американско яд-
рено оръжие у нас и натовска ВМС база в 
Черно море. Благодарение на такива шиз-
офренни брътвежи България е заприлича-
ла на психиатрия, в която фалшиви докто-
ри лекуват с аспирин мними луди, убедени, 
че пациентите им са просто глупави. И, че 
когато някой е роден глупав, то е завинаги! 
За пакостите на глупаците на власт, обаче, 
плаща народът, който „им гласува“.

„Всички събития в историята, казва Хегел, 
се случват по два пъти“. А Маркс добавя: „Пър-
вия път, като трагедия; втория – като фарс!“.

Георги Марков към Бойко Борисов:„Почини си, бе човек!“

Хуан Гуайдо, назначен от Тръмп за „временен президент“ на Венецуела

На 4 и 5 март на официално посещение в България бе министър-председателят на Русия - Дмитрий Медведев.
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П
реди доста години директорът на Института 
за история при БАН (дн Институт за исто-
рически изследвания) акад. Христо Христов 
разказа  един  случай: от времето до 1989 г. 

към Издателството на БАН имало изграден Редакци-
онно-.издателски съвет, в който се преглеждали кни-
гите, които следвало да бъдат отпечатвани в него.  В със-
тава на съвета влизали по един представител на все-
ки институт при БАН. Щом пристигне някакъв труд,  
в зависимост от неговата проблематика  – химия, фи-
зика, математика и пр., той се предоставял за мнение от 
съответния специалист в в областта и в зависимост от 
застъпеното от него становище се вземало решение 
дали ръкописът да бъде допуснат за отпечатване 
или не Щом постъпел обаче труд на историческа те-
матика, почти всички членове на света проявявали 
интерес към него и започвали да се изказват за ка-
чествата му. Акад. .Хр. Христов изтърпял    извест-
но време тази необичайна практика.   По едно вре-
ме не издържал и с нервен тон заявил пред колегите 
си: „вижте какво,  аз не се меся по никакъв начин при 
обсъждане на трудове от другите клонове на науката. 
Много ви моля и вие да постъпите по същия начин към 
ръкописите на  историческа проблематика“.

След тази негова забележка,  на  тази практика   
бил сложен край!

Но и аз   самият  съм бил  свидетел на това  кол-
ко много лаици по история бързат да се произнасят 
по исторически трудове . Най-пресният   случай ста-
на пред очите ми тези дни, в навечерието на 3 март – 
националният празник на България., който не мога да 
отмина с мълчание.  По   повод на това събитие  в  една 
от нашите телевизии бе поканен да говори печално из-
вестния  журналист, публицист, специалист по въпро-
сите на документалното наследство – Антон Тодоров - 
води дори такова телевизионно предаване.

 Не ми е известно господинът да има историче-
ско, а още по-малко – археографско образование.  
Това обаче не му попречи да говори с апломб от пози-
циите на  истина  от последна инстанция, да раздава 
безапелационни присъди и което не е никак маловаж-
но – да не търпи възражения. Нещо повече, позволява 
си открито да заплашва всеки, който би се  одръзостил  
да го критикува,  незаслужено според него.

Ето,  аз приемам  това предизвикателство  и то 
не анонимно, а с подписа си излязам срещу него, 
без да се страхувам, че ще бъда упрекнат в русофил-
ство.  В научноизследоветелската дейност, с каквато се 
занимавам близо половин столетие,  политическите 

пристрастия, не само че  нямат особено значение  
за мен, но точно обратно – пречат на обективното из-
цлагане на изследване историческия процес. Като все-
ки човек и аз имам своите политически пристрастия. 
По ирония на съдбата съдено ми бе да се занимавам с 

проучването на лица и събития, към които не съм имал  
особени сипатии.  За да не бъда голословен ще приведа 
само два примера: въпреки че не съм фен на личността 

на Стефан Стамболов, на мене се падна случая да издам 
(заедно с друг мой колега)  20 тома отнеговия  Личен 
му архив, съхраняван в Научния  архив на Българска-
та академия на науките. Пак на мене се падна случая 
да издам (заедно с друг колега) два тома  интервюта с 

Иван Дочев .- шеф на Българските национални леги-
они в България до 9 септември 1944 г.

Моля за извинение читателите на „Нова Зора“ за 
това неволно отклонение, но го направих съзнателно. 

Исках да покажа на А.Тодоров, че с дейността, с която 
се е заел от броени месеци (визирам документалисти-
ката), аз имам не малка   практика. При това, в тази об-
ласт работя не като лаик, а като лице,   завршил   архи-
вистика и библиографияа в Софийския университет.

В разговора си с водещия, , също отявлен русофоб,  
Антон Тодоров застъпи няколко тези,   най-съществе-
ната от които бе, че Руско-турската война от 1877-
1878 г. едва ли не  била излишна, тъй като българите 
в пределите на Османската империя си  живеели много 
добре в икономическо отношение, за което русите,  до-
шли да ги освобождават, можели само да им завиждат. 
. И за да бъде убедителен, като документалист, той раз-
маха няколко книжлета и ръкописи, от които прочете 
отделни откъси, с които искаше да покаже, че тази не-
гова теза е неоспорима.

Веднага бързам да добавя: не отричам изнесено-
то  от  тези книжки, Господинът  обаче не счете за 
нужно обясни  по какъв повод са били писани ци-

тираните от него  пасажи. И което е по-важно, с из-
ключение на генерал Непокойчицки, другите из-
точници са твърде второстепенни и незначителни.  
Ако бе си дал труд, той   можеше да се обърне към други 
далеч по-значими източници и  на първо място -    по-
зицията на самия руски император Алексдандър ІІ. 
Отдавна вече не е тайна, че той лично след пораже-
нието на Русия в Кримската война от 1853-1856 г. се  
е зарекъл да не вдига повече меч срещу Османската 
империя. И още нещо – когато след започване на вой-
ната от 1877-1878 г. стъпва на българска земя на юг от 
Дунава, той също остава изненадан  от гледката на 
хубавите домове на българите в Свищов и околни-
те му селища, което го предизвикало да запита при-
дружаващия го военен министър Милютин: „какви 
хора сме дошли до освобождаваме?“

Така  господинът щеше да бъде още по-убедителен.  
Но като човек неспециалист в областта на история-
та,  той бърза да се задоволи с каквото му попадне 
под ръка , стига това  да  подкрепя  поддържаната 
от него теза.

Историците, занимаващи се с  Руско-турската 
война от 1877-1878 г., знаят много добре, че извори-
те за тази война са неизброимо много.  Достатъчно 
е да се припомни, че само руските официални из-
точници възлизат на 97 тома и че в тях има какво ли 
не  за войната на Балканския боен театър.

Така, че с изнесените факти господинът не ни 
поднася нищо ново и изненадващо, а  изпада в неу-

добното положение да преоткрива   топлата вода.
За него по-важно бе да изтъкне колко големи  „бъл-

гарофоби“ били не само генерал (по-късно – граф) Н. П. 
Игнатиев и редица   други руски военни лица.

Преди да се спрем и на това твърдение, ще си поз-
воля  да запитам  г-н Тодоров: защо повече от 140 го-
дини мнозинството от българите  считат русите за 
свои освободители и защо българската земя е осеяна 
с  трицифрено число паметници,   пръснати в различ-
ни краища на страната ни. И то не сега, а преди повече 
от столетие

Очевидно, причините за войната от 1877-1878 
г. не ще да  са били  само от икономическо естест-
во. Наред с тях съществуват и редица други. Една от 
тях е безправното положение, в което са били по-
ставяни през целия период на османското владиче-
ство българите.  Нека по този повод припомним изве-
сеното    от  Любен Каравелов  в една от неговите повес-
ти как  за едно престъпление османското правосъдие, 
изградено на основите на ширията,  приема показа-
нията на едно заптие  за  по-важни  повече от тези 
на 42 българи, по простата причина ,че последните 
били гяури, рая.

И още нещо: през целия петвековен период на 
османското владичество, българите са лишени от 
каквото и да било участие в   управление на импе-

рията  не само на централно, но и на местно равни-
ще. През това време  султанската власт  не отделила   
нито грош дори за построяване на български учи-
лища и църковни храмове. Всичко, което е  напра-
вено в тази насока се дължи на самите българи.

Най-голямата болка на българите под османска 
власт  е била  липсата на държавност, на каквато през 
първата половина на ХІХ в.(макар и непълна) са се рад-
вали  другите съседни  на България страни,.   България 
е единствена от другите балкански държави, която 
до последната четвърт на ХІХ в. липсва на полити-
ческата карта на Европа.

Антон Тодоров не отмина и повтаряната като 
мантра  теза от други подобни на него русофоби, че под-
писаният на 19 февруари /3 март 1878 г. Санстефански 
договор бил един „блян“, който Русия  подхвърлила на 
българите, без да има   намерение да го отстоява. „Спе-
циалистът-документалист“ пропусна да отбележи, 
че погледнат и днес след 141 години, този договор 
не е бил никакъв блян, а една истинска реалност, 
тъй като в пределите на възобновената българска 
държава са включуни  повечето от териториите в 
Мизиа, Тракия и Македония,   признати за българ-
ски от самата Османска империя със султанското ира-
де за учредяването на Българската автокефалва църква 
в лицето на Екзархията (края на февруари 1870 г.).

И ако Санстефанският договор бе подложен на  ре-
визия наскоро от  Берлинския конгрес (лятото на 1878 
г.), причината се крие преди всичко в  желанието на 
западните велики сили да  не допуснат създаване-
то на една голяма славянска държава на Балканите, 
която би се превърнала в аванпост на руските им-
перски стремления в Югоизточна Европа.  Преди 
още да бъде подписан договорът в Санстефано, Русия е 
принудена да отстъпи пред искането  на Австро-Унга-
рия за бъдещата подялба на полуострова, ако се стигне   
победа на руското оръжие срещу Османската империя. 
Тези въпроси са обстойно осветлени в една моногра-
фия на споменатия по-горе академик Христо Христов, 
която кой знае защо г-н Тодоров не е счел за потребно 
да вземе под внимание , макар, че тя е издадена още 
през далечната 1968 г. от Издателството на БАН..

 В едночасовото предаване А. Тодоров застъпи и 
други спорни тези, на които обаче поради липса на 
място  няма да се спирам..

В 
заключение ще кажа: днес 141 години от Ру-
ско-турската война от 1877-1878 г.,  лесно е 
да се отправят всякакви обвинения срещу 
нея. Изследователите обаче  знаят много до-

бре, че . историята  не е море до колене, в която лица 
като господина,   могат да шляпат без да си запрятат 
крачолите.

д-р Огнян ГъРКОВ,  
л.д.р. посланик

Е
вропа може да възста-
нови своя блясък, ако 
се завърне в лоното на 
социалните държави-

отечества. Но броени седмици 
преди майските избори за ЕП 
(Европейския парламент) ка-
зионната и партийна пропа-
ганди само подгряват в най-ба-
нална форма избирателя, за по-
активно участие. Политическа-
та камарила схваща, че темата 
Евроизбори е скучно-некон-
кретна за българския изби-
рател, въпреки че на фона на 
геополитическите фактори за 
България - засега 3-те глобал-
но-регионални империи - ев-
ропейската визия на българина 
ги надвишава. Интелигентният 
избирател се досеща защо по-
литическите партии „се под-
моткват” да формират 
консесуален български ев-
ропейски дневен ред, оп-
равдавайки се с принадлеж-
ност към различни полити-
чески семейства в ЕП. И не 
бързат с оповестяване на 
списъците с кандидати. От 
друга страна (дано греша!), 
себичните мераци и проти-
воборства по евродепутат-
ско себеуреждане и лично 
благоденствие по шаблон 
„доброволно васално послу-
шание към Берлин, Париж, 
Брюксел и пр.” се прояви-

ха по-открито сред патри-
отичните формации, €-$-вия 
предимно извънпарламента-
рен сектор и в дилемата „Ста-
нишев или друг водач на листа-
та на БСП”. От съвременното 
ОФ (=ГЕРБ) и ДПС – нито гък 
конкретика !

Евроскептиците считат, 
че европейските избори 
не ще решат нищо, защо-
то ЕП няма законодателни 
функции и от него отново 
не зависи НИЩО. По-край-

ните от тях не виждат Евро-
па обединена, а поробена – 
„от олигархичната органи-
зация ЕС”. Те са убедени, че 
Обединеното Кралство из-
лиза от ЕС, защото не желае 
федерализирана Европа, 
към която се стремят и ни 
тласкат целенасочено Мер-
кел и Макрон. 

Досегашният опит по-
казва, че мнозинството нови 
членки на ЕС (вишеградци, 
„балканци без средиземно-

морци”, Естония + Португа-
лия и донякъде Великобрита-
ния) са скептици на евроиз-
борите с ниското си участие 
в тях. Ниската електорал-
на активност за евроизбори-
те у нас поставя под въпрос 
представителността им и я 
превръща в театрално-фор-
мална. Защо? По справка от 
адв. В.Шейтанов, в момента 
в ЕП от България са избрани 1 
бивш премиер, двама бивши 
министри (външен и по окол-

ната среда и водите), 1 главен 
преговарящ по присъединя-
ването ни към ЕС и бивш по-
сланик. За останалите Евро-
парламентът служи за про-
щъпулник в европейската 
и международна политика. 
Съмнителна е ползата, коя-
то биха могли да допринесат. 
Биографиите на тези народ-
ни избраници в Интернет по-
казват богато разнообразие 
на образователен ценз: от 
инженер по електроцентра-
ли и мрежи, химик-киберне-
тик, начинаещ юрист, до ма-
гистър по публична и терито-
риална администрация и под. 
Мнозина сред тях започнаха 
евродепутатския си път без 
международен опит, без нито 
едно участие в международ-
ни преговори или конферен-
ция даже.

 Е, поне две от евроде-
путатките успяха да се за-
домят за чужденци, мечта 
на не една българска мома, 
столична или от „дълбокия 
прованс”. Та дори едната ста-
на и еврокомисарка! С небъл-
гарско фамилно име, но по 
„квотата на евроинтегрира-
ните”!? 

С акцент върху 
външнополитически 

очаквания 
няма да се доверя на кан-

дидати на политическите су-
бекти, които по щракване 
с пръсти от „задгранични-
те началници” прибърза-
но подписаха Договора за 
приятелство, добросъсед-
ство и сътрудничество с ко-
минтерновско-сръбско,а 
на финала и -отвъдокеан-
ския проект на държава-
та със столица Скопие. За-
гърбвайки отечествени ге-
нетични въжделения, исто-
рически усилия, огорчения, 
грешки, включително хиля-
ди човешки жертви! 

На стр. 6

Берлинският конгрес 1878 г.

Подписване на Санстефанския договор 1878 г.

иСТОриЯТА НЕ Е мОрЕ ДО КОЛЯНО
по повод разговора на антон Тодоров с Георги Коритаров за Руско-турската война 1877-1878 г.

Милен КУМАНОВ

ЗА КОгО ДА гЛАСуВАм НА 
прЕДСТОЯщиТЕ иЗбОри 
ЗА ЕВрОпАрЛАмЕНТА?
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В
ъв връзка с откритото 
писмо на Инициатив-
ния комитет на Наци-
онално движение „ По-

мирение за възход на България” 
и програмата на движението, 
публикувани във в-к „Нова 
Зора”, бр. 37 от 9 октомври 
2018 г., искам да споделя ня-
кои  свои виждания по про-
блема Единение. Мисля, че 
Единението е като врата, за-
ключена с няколко ключалки 
и за всяка една е необходим 
точния ключ. Нека наречем 

Откриването на пътя 
ПЪРВИ ключ 
 Инициативният комитет 

правилно оценява, че разе-
динението е непрекъснатите  
дребнави боричкания меж-
ду партии, държавни инсти-
туции и различни социални 
групи е пагубно, не само за  
просперитета на народа, но и 
за бъдещето на българската 
държава. Тревожни призиви за 
единение се изказват  и от отдел-
ни трезво мислещи политици, 
учени, дейци на културата и хора 
от бизнеса. В тази връзка пробле-
мът е откриването на пътя към 
така жадуваното единение.

 Представяните до сега виж-
дания,  как да се постигне, ма-
кар и частично  обединение,  са 
повърхностни, разнопосоч-
ни и като цяло утопични. 

Обединителни призиви 
като:  Оставете вашите вижда-
ния и елате при нас, са нерабо-
тещи и водят до  още по-голя-
мо задълбочаване на разеди-
нението и конфронтацията. 
Няма как да се обединим, когато 
няма разбиране за компроми-
си и отстъпки. Неработеща, не-
продуктивна е и инициативата 
за единение на групата учени 
от БАН. Основната им идея, че 
е възможно единение само въз 
основа на  цели и приоритети  
за бъдещо развитие и проспе-
ритета на България, без да има 
помирение във връзка с близ-
кото политическо минало са 
утопични. Не е възможно еди-
нение, без помирение и вза-
имно опрощаване на  „грехове-
те”. Също така  и вижданията 
за бъдещето, към което тряб-
ва да се стремим, са мъгляви и 
като цяло погрешни. Това кое-
то е сега, трябва да се промени 
коренно, изцяло. Не се предла-
гат „здравословни“  виждания 
за държавата, икономиката, 
образованието, здравеопазва-
нето, културата, сигурност, а 
се „дъвчат” идеи и „научни” по-
становки, доказали своята по-
грешност.

ВТОРИ ключ  бих нарекъл 

Единението на водачите
да се мисли за  обедине-

ние на цялата нация, на осъз-
нато и активно единодейст-
вие на народа като цяло, е 
илюзорно. Огромното мно-
зинство от хората няма да 
разберат и мотивите и същ-
ността на съдържанието на 
тези идеи. Това не е и необ-
ходимо. Същото се отнася и за 
политическите и управлен-
ски програми на партиите. 
Хората оценяват не това, кое-
то се говори и пише какво ще 
се прави, а по резултатите от  
политическата и всяка друга 
дейност в държавата. Реалис-
тично е да има стремеж и да се 
работи за единение, дори само 

по отделни проблеми, между 
водачите на народа. Това са ръ-
ководствата на политическите 
партии, основните държавни 
институции и  на научните и 
културните организации.

ТРЕТИ ключ – особено ва-
жен е

Единство на властта
За да се върви успешно 

към единение, е необходи-
мо да се работи целенасоче-
но срещу  причините, пораж-
дащи и задълбочаващи раз-
единението. Възможността 
за единение зависи  на пър-
во място от качествата на во-
дачите на народа, от техни-
те разбирания, стремежи и 
действия. Качествата на хо-
рата, каквито се явяват ми-
словните способности, нивото 
на знание, притежаването на  
мъдрост и морал, са решава-
щи за характера на  деятелни-
те изяви на човека. Състояние-
то на тези качества е обектив-
на даденост за всеки индивид 
и много трудно се подава на  
външни въздействия. Зато-
ва водачите на народа трябва 

да бъдат хора,  притежаващи 
добри мисловни способно-
сти и развито съзнание, съче-
тани с мъдрост, морал и чув-
ство за  реализъм. Алчност-
та,  себелюбието, гордостта и 
егоизма, са противопоказни 
в тази насока. За ръководите-
ля на  хора, са необходими още 
и организационни способно-
сти и обща култура. 

Не може да се говори за  
единство на властта в държа-
вата и едновременно с това да 
се  утвърждава някаква „хвър-
чаща” независимост на три-
те основни власти! А също и 
че тези власти – законодател-
на, изпълнителна и съдебна 
щели взаимно да се контро-
лират. Как ще се контролират 
след като  са независими една 
от друга ? Че това е една утопия, 
е видно от практическото прила-

гане на тези схващания. Взаим-
ният контрол между трите вла-
сти се е изродил  в непримири-
ми сблъсъци между тях. Освен 
това, липсата на контрол върху 
тези власти води до  разедине-
ние, вражда и  сблъсъци вътре 
във всяка от тези три власти. За 
единството на властта в държа-
вата е необходим реален обе-
диняващ фактор, а не празно 
говорене. Очевидно е, че тази 
форма на държавно устрой-
ство не е много сполучлива. 
Всичко това може да се попра-
ви и да се изгради единна и сил-
на държава. Но за да стане това 
са необходими  желание, воля и 
„стъпване” на истинно знание. 

ЧЕТВъРТИ ключ 
Отговорност и честност

 За притежаването на ка-
квато и да е власт в държа-
вата, трябва да се носи отго-
ворност за  използването на 
властта или за бездействието 
с нея. Така наречената поли-
тическа отговорност е мъг-
лява работа. За изпълнение на 
управленските функции в дър-
жавата на всички нива, тряб-

ва да се носи  лична админи-
стративна отговорност, а при 
нанасяне на гелеми вреди – 
наказателна отговорност. За 
30 години България бе съси-
пана – разорена, разграбе-
на, обезлюдена. Също така и 
българите с голямо безочие 
и наглост са лъгани и уни-
жавани – но за това виновни 
няма! Защо?

ПЕТИ ключ, това е 
Личният пример

 Пречка за единението е и 
моралното гниене на много 
от представителите на трите 
власти, от върховете им, до 
най- низшите нива.

Ежедневие са изявите на 
слугинаж, малодушие и  про-
дажничество от страна на ви-
сши държавни служители. От-
критото и безскруполно обслуж-
ване на  чужди интереси е не само  

вредно за България и то не само 
руши националния ни суверени-
тет. То е и унизително за наро-
да! Широко разпространени 
са също корупцията и всевъз-
можните далавери, с цел лич-
но облагодетелстване. Всич-
ко това се чувства и вижда. То 
угнетява, отвращава и обезверя-
ва обикновените хора. Как тога-
ва да повярват на призивите  
за единение и да тръгнат след 
такива водачи ? Конфуций ни 
е оставил  голяма мъдрост в 
която  се казва, че владетелят 
трябва да възпитава подани-
ците си преди всичко с личен 
пример, а не с говорене и наси-
лие.  Този съвет важи  и за власт-
ниците в държавата на всички 
нива. Къде е личният пример на 
сегашните ни управляващи ?

ШЕСТИ ключ е може би 
най-фината ключалка на 
вратата към народното еди-
нение. Той се нарича

възход чрез знание
 Липсата на истинно и ра-

ботещо знание за устройство-
то  и управлението на държа-
вата е основополагаща при-
чина за сегашната  материал-

на, интелектуална, културна, 
демографска и морална раз-
руха, в която  е затънала Бъл-
гария. Да се върви към възход 
без знание, ще бъде пътуване, 
изпълнено с  горчивина и не-
успехи.  Необходимото знание 
трябва да го даде науката, а 
тя за жалост, се занимава със 
себе си, със своите дребнич-
ки спрямо бъдещето на дър-
жавата интереси и проблеми. 
Българската наука все още не 
е осъзнала своето  място, не 
е осмислила своя  дълг и не 
функционира целенасочено, 
организирано и ефективно.

До единение не е възмож-
но да се стигне, ако не е на 
лице знание, мъдрост, мо-
рал и воля за постигането му. 
Единението не е възможно и 
когато се върви с рогата на-
пред. За да се постигне успех 
при  усилията за единение е не-
обходимо и взаимно опроща-
ване на греховете от минало-
то и отправяне на поглед на-
пред към бъдещето. Раните 
трябва да се лекуват 

с въздържаност и 
доброта. 

Тогава не скърца вратат, 
която води към единение.

Защото злото не се отстра-
нява със зло, а с добро, ни съ-
ветва Мъдростта ! Предпос-
тавки за Единение са  взаим-
ното  уважение, добронаме-
реността, сътрудничеството и 
взаимопомощта. До единение 
трудно ще се стигне, ако не се 
върви към хармонизиране и  
уравновесяване  във всички 
сфери на обществения живот. 
Ако не е на лице видима, осеза-
ема справедливост в общество-
то и особено при  икономиче-
ските отношения, единението на 
народа е проблематично. Спра-
ведливостта е сестра на  равнове-
сието и хармонията, а това  с това 
и на Единението !

За всеки проблем, голям 
или малък и от каквото и да е 
естество – има само едно най-
вярно решение. И ако вода-
чите на народа са разумно 
мислещи, ще намерят това 
решение и ще се споразумеят 
за съвместни действия. А ако 
не са мъдри, както е сега, ще 
воюват ежедневно помеж-
ду си. Народът  ще бъде еди-
нен, когато се  постигне еди-
нодействие между неговите 
водачи!

Единението е врата към 
бъдещето, заключена с тези 
6 ключалки, които водачите 
на народа са призвани да на-
мерят!

От тях зависи и бъдещето 
на народа и бъдещето на дър-
жавата!

полк. о.з. Цано Цанов

От стр. 5

А историята е само 
един от компонен-
тите на различия 
с антибългарски 

подклажданата БЮРМ. Без 
отговори на въпроси от 
сорта на докога и защо все 
още в Повардарието и в 
конституцията й липсват 
понятията българи и бъл-
гарски език. Като отбеляз-
вам, че съм много далеч от 
очаквания за етнолозун-
ги „един народ в две съседни 
държави”. 

Не бих избрал и гробоко-
пач на европейската идея и 
на принципа суверенност, 
който на бърза ръка угодни-
чески „гуайдо-венецуелизира” 
небългарски проблеми. 

Не бих се доверил и на 
наши избраници, толерант-
ни или колабориращи с Ис-
танбулски конвенции + 
небрежно пробутваната в 
училищата джендър-идео-
логия. Също така с пакто-
ве по миграции и бегълци, 
и нелегални нашественици 
в европейска България, не-
правомерно наричани бе-
жанци; с Дъблински регла-
менти и подобна книжнина, 
сътворена от политбюрокра-
ти и чиновници в Страсбург, 
Брюксел, Вашингтон или Ню 
Йорк, в Берлин, Париж, ако 
ще и да е и в Москва. 

Бъдещите ни евродепу-
тати (=ЧЕП-ове, т.е. членове 
на Европейския парламент) 
би следвало да са наясно, че 
Европейският съюз е в криза 
не без влиянието и на външ-
ни геополитически фактори, 
три от които са авторитетни 
държави-постоянни член-
ки на Съвета за сигурност на 
ООН. Четвъртата постоян-
на членка на СС е в процес на 
Брекзит, а петата, със столица 
Париж, заедно с Германия се 
опитват – във вътрешен план 
- да федерализират европей-
ския проект. Или по подра-
жателско подобие на САЩ, 
но обезателно в духа на стари, 
неизживяни колонизаторски 
реминисценции и рефлекси. 

Примери ? 
Различните стандарти и 

качество на храните в „Ста-
ра” и в „Нова Европа” на 
фона на системното старо-
европейско мърморене за 
уеднаквяване на данъчните 
ставки в ЕС, „пакета Макрон” 
за шофьорите, аналогична-
та по последствия за българ-
ското корабоплаване и пре-
возвачи по река Дунав нова 
директива на ЕС по пакета 
„мобилност". Новите регла-
менти водят до допълнител-
ни разходи и фалити и „буд-
ни” български транспортни 
фирми вече обмислят опции 
да се регистрират под чужд 
флаг, за да избегнат евроиз-
искванията. Докато родни-

те компютърни писарушки в 
Брюксел две години не съумя-
ха да използват инструмен-
тите на ЕС за блокиране на 
политиката на двойни стан-
дарти на Стара Европа. А Ма-
крон иска да плащаме запад-
но-европейски заплати на 
шофьорите ни в Западна Ев-
ропа, а техните инвеститори 
у нас плащат с пъти по-ниски 
трудови възнаграждения на 
българите. 

Не бих желал да гласу-
вам и за ЧЕП-ове с личен и 
партиен „принос” за фалита 
на икономиката и обезлича-
ването на селскостопанско-
то ни производство, за еми-

грацията на Запад по соци-
ално-икономически при-
чини като евтина работна 
сила на поне 15% от рабо-
тоспособното население. 
Преподчиняването ни на

 евроглобалистичния 
неоимпериализъм 

на развитите евродемо-
крации в никакъв случай не 
се компенсира от средства-
та на еврофондовете. Те са 
много ниска, недостатъчна и 
частична компенсация дори 
само за българските вноски в 
бюджета на ЕС и разорената 
ни икономика. 

Подобни кандидат-ЧЕП-
ове се осланят на гласове-
те на близки и роднини, на 
партийни активисти-дър-

жавни чиновници, на кан-
дидат-чиновници в адми-
нистрацията на ЕС и без-
конкурентни ползватели на 
евросубсидии.

Напротив, от бъдещите 
избраници от България бих 
очаквал инициативи или 
подкрепа на европарламен-
тарни проекти, които биха 
способствали за икономи-
чески и социален възход, а 
не папагалстващи реакции 
в полза на евромонополис-
тите. От някъде трябва да 
се започне с неутрализира-
нето на резултатите от на-
ивистичния период на ев-
ропейска неопитност за во-

дене на преговорите с ЕК. 
Например, от нови българ-
ски евродепутати, които имат 
доблестта ребром да поста-
вят въпроса, че не желаем да 
плащаме колониалните гре-
хове на стара Европа. Така 
както постъпват вишеградци, 
поне тематично.

Очевидно е, че прословуто-
то ромско включване в Юго-
източна и Централна Европа 
(ЮИЦЕ) не се е състояло дори 
за цели 7-9 века (вж. ognian-
garkov.blog.bg / 26. 01.2019 
г./08.08.2017 г./30.12.2016 г.). 
Историята показва, че голя-
мото количество маргина-
лизирани цигани в ЮИЦЕ са 
също резултат на „староевро-
пейския пуризъм към ред”, въ-

преки че Стара Европа е успя-
ла да ги сведе до 1 578 100 души, 
а в Нова Европа, или ЦИЕ без 
Украйна, Беларус и Молдова, 
по словашки данни живеят 5 
471 000 роми.

Да напомням ли, че сред 
първите 10 европейски дър-
жави по броя на циганите 8 
са от ЮИЦЕ ? Мнозинство-
то живеят в Румъния, Бълга-
рия, Словакия, Унгария + Ис-
пания. 

А защо проекто-концепци-
ята на ВМРО за интеграция на 
българските цигани да не стане 
обект на дискусии със заинте-
ресованите партньори в Евро-
парламента? С тях бихме могли  

да поставим в Брюксел въпро-
са за европейско финансиране 
и репатриране на цигани, кои-
то не подлежат на европейска 
адаптация. Индия е световен 
фактор с богата вековна кул-
тура, съвременен потенциал 
и бъдеще. Прародина на се-
гашните 8-10 млн. европейски 
и северноамерикански цига-
ни, като числеността им не е 
от значение за над/милиардна 
Индия. 

Още по времето на 
външния министър Иван 
Башев (1962-1971 г.) ин-
дийската страна проявява 
афинитет към български-
те цигани. Министър Ба-
шев предлага желаещите 
да се изселят в Индия. Но 

най-вероятно е нямал ре-
шаваща политическата те-
жест да се наложи пред то-
гавашното висше партий-
но ръководство на БКП по-
ради произхода си. Син на 
заможен занаятчия и на ро-
дена в Братислава чехкиня 
от още по-заможно семей-
ство, израстнала във Виена. 
Завършил елитното Немско 
училище и право, владеещ 
чужди езици Иван Башев е 
от чужд свят за висшата но-
менклатура, която тогава 
си въобразява да асимили-
ра циганите даже чрез сме-
сени бракове + задължи-
телна трудова заетост.

Впоследствие индийски-
те власти потретиха офер-
тата 

за прием на етнически 
имигранти. 

Вероятно част от „евро-
циганите” няма да склонят, 
но отдавна бе време МВнР 
да проучи истинските мо-
тиви на индийското прави-
телство. Поне преди някол-
ко години в Братислава ца-
реше убеждението, че поот-
делно нашите държави от 
ЮИЦЕ трудно ще се справят 
с приобщаването на този ет-
нос. Стара Европа контролира 
проблема, така че от европей-
ски подход сме заинтересо-
вани инициатори страните-
членки на ЕП от Югоизточ-
на и Централна Европа. Поне 
двустранни и многостранни 
сондажи няма да навредят, и 
с Индия, и в рамките на ЕП. 
А за Индия предполагам не 
е трудно да се подготви про-
пагандна кампания сред ро-
мите, особено по линия на 
културата, на музикалното и 
филмовото творчество на хи-
перзвезди като Радж Капур. 

 Полагането на усилия 
в рамките на ЕП за начало 
на постепенно изграждане 
на частична алтернативна 
опция „Индия”, в смисъла 
на  „международно-правния 
феномен на САЩ Гуантана-
мо”, заслужава внимание на 
фона на досега неосъщес-
твените кабинетни проек-
ти за масова интеграция на 
циганите, изискващи десе-
тилетия търпелива и после-
дователна политика. Поко-
ление след поколение.

4 март 2019 г.

ЗА КОгО ДА гЛАСуВАм НА 
прЕДСТОЯщиТЕ иЗбОри 
ЗА ЕВрОпАрЛАмЕНТА?

ЕДиНЕНиЕТО Е ВрАТАТА КЪм бЪДЕщЕТО
ДО
ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В-К „НОВА ЗОРА”
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Не обърквайте децата!

Американска педиатрична асоциация обяви 
категоричното си становище, че има само два пола. 

Мила РАДЕВА

И 
че всеки човек се ражда с ясно дефиниран пол! – мъж 
или жена.

Американският педиатрична асоциация настоява 
преподавателите и законодателите да отхвърлят всич-

ки политики,  които създават измамното впечатление в децата, 
че съществуват повече от два биологични пола. Тя е категорична, 
че фактите, а 
не идеологи-
ята  опреде-
лят реалнос-
тта. Учени-
те изтъкват 
множество 
факти в за-
щита на би-
ологичната 
правда, че 
съществу-
ват само два 
пола. Според 
тях научно-
то определе-
ние за пол се базира върху двата типа хромозоми - ХХ или ХY. И 
категорично, няма нито едно доказателство, че при нормално раз-
пределение на хромозомите може да съществува биологично оп-
ределение за "трети пол".

Нека не смесваме науката с либералното говорене и да 

правим разлика между сексуална ориентация и пол, призо-
вават педиатрите. Никой не се ражда с определена сексуал-
на ориентация, но се ражда с ясно дефиниран пол, уточня-
ват от Асоциацията. Той се определя не от външните полови 
белези, а от наличието на определен тип хромозоми, допълват 
американските учени. Ако някой мисли, че е роден с различен 
от хромозомния му пол мъж в женско тяло или жена в мъж-
ко – то това се дължи на психологическо разстройство. „Лъже 
ги умът, не тялото“, категорични са учените. Това не важи 
за хермафродитите, които са родени със сгрешени хромозом-
ни двойки. При тях става дума за изключения, уточняват те. 
Педиатрите подчертават също, че пубертетът не е болест. И че 
модното и напоследък  предписване и приемане на лекарства 
за хормонален блокаж по време на тийнейджърските годи-
ни е изключително опасно. Твърди се, че ако минат през 

нормален и 
нетретиран с 
лекарства пу-
бертет, 88% 
от сексуално 
обърканите 
деца в крайна 
сметка при-
емат своя ес-
тествен пол. 
Възрастните, 
които при-
емат хормо-
ни за промя-
на на пола, са 
двойно по-за-

страшени от самоубийство и тежка депресия, в сравнение с 
тези, които преодолеят психологическия си проблем, пре-
дупреждават от Асоциацията. Американската педиатрич-
на асоциация настоява да се криминилазира като насилие над 
деца насърчаването на приема на хормони, променящи пола.

чалник на амбициозна и но-
ваторска естетика, която за 
съжаление не е могла да допри-
несе за възраждането на про-
зата ни, тъй като ръкописът 
му е останал неиздаден и не-
известен.

Поп Минчовият лето-
пис се отличава с необикно-
вено лексикално богатство, 
включва думи от най-раз-
лични области на живота, со-
циални групи и географски 
територии - от старозагорско-
то село Арабаджиево до тур-
ската граница с Ирак. Демон-
стриран е откровен начин на 
назоваване на предмети и 
явления - от "долницата" до 
най-възвишените пориви на 
душата и на революционно-
то съзнание. Изразителният 
"плебейски" език приляга сво-
бодно към всички подеми, из-
ненади и страхотии на тога-
вашния свят. Богатият реч-
ник дава възможност да бъде 
нарисувана с размах широ-
ка панорама на народния 
живот и народните борби и 
страдания.

Много са незабравими-
те сцени, ситуации и образи 
във "Видрица". Да споменем 
някои от тях. Такава е карти-
ната на революционния по-
дем през Възраждането, кой-
то Вазов нарече "пиянството 
на един народ", а поп Минчо 
Кънчев с присъщото му же-
лание да конкретизира не-
щата като свидетел и участ-
ник, дава така: при пореден 
гуляй той става и пийнал, 
в попските си дрехи, с гола 
сабя в ръка повежда хорото. 
За цял живот остава в паметта 
ни описанието на случайната 
среща в гората с пиян турчин, 
който иска от попа или шише 
ракия, или главата му, и поп 
Минчо е принуден, подмам-
вайки го с хитрост, да го убие. 
Литературният портрет, пре-
одолявайки абстрактността на 
словото, винаги се е стремил, 
за разлика от живописния 
портрет, да се доближи до фи-
зическия образ, особено кога-

то има за обект действително 
лице и още повече - историче-
ска личност.

Усилията на безплътните 
думи са насочени към това - да 
предадат осезаемостта на плъ-
тта. В портретната характерис-
тика на Атанас Узунов като 
следствен по хасковското поку-
шение усещаме отвоюваната 
неповторимост на човешко-
то съществувание: "...опърпан, 
одран, бос, гологлав, рохнат в 
главата като бухал, бит, бит, 
недобит... Дреме като разпа-
ресница или като ерменлия. И 
какво яйце ще снесе?" И малко 
по-нататък: "Сливков, Стан-
ча, Бойча и хасковлиите знам, 
че са затворени, но никого не 
съм видял освен Буюклу Кара 
Мустафа Узунов, който още е 
с кървавата риза, като муша-
ма на гърба му, панталоните 
му от бой скъсани на гъза, бос, 
рохнат в главата като стра-
шило; изсъхнал, та пожълтял 
като пачи крака." Незабрави-
ми са страниците, посветени на 
боледуването и смъртта на поп 
Еню, които имат вътрешна-
та обемност на самостоятелна 

"диарбекирска повест". А как-
во да кажем за описанието на 
тържественото посрещане 
на амнистирания поп Мин-
чо в родното му Арабаджи-
ево, когато не може да види 
и познае децата си в нава-
лицата и ги извиква по име: 
"Где е Теню? Нека доде при мене 
да го видя и целуна." Теню доде, 
та ми целуна ръка и аз го целу-
нах. "Где е Пенка?" - и тя доде. 
"Где е Кънчо?" Мълчание. "Кън-
ча убиха черкезите в Стара За-
гора." Нека бъде курбан, Бог да 
го прости, царство така се пе-
чели и без жертва и кръв свобо-

да не става." Тези думи могат 
да се сравнят само с други две 
крилати изречения в българ-
ската история: "Ако спечеля, 
печеля за цял народ, ако изгубя 
- губя само мене си" и "Мила ми 
Венето, ако умра, то знай, че 
после отечеството си съм оби-
чал най-много тебе..."

Първият том на "Видрица" 
беше посрещнат възторже-
но от читателите и критика-
та. Двадесетхилядният му ти-
раж изчезна от книжарници-
те за броени дни, което нало-
жи да бъде преиздаден още на 
следващата година в същия 
тираж, изчерпан отново за 
кратко време. Писатели и кри-
тици от различни поколения и 
с различна естетическа ориен-
тация публикуваха отзиви с 
красноречиви заглавия: "Ве-
личественият звън на "Видри-
ца", "Българска одисея" и т.н.

За разлика от първата, 
втората книга на Поп Минчо-
вата епопея беше посрещна-
та почти с пълно мълчание. 
Решаващи се оказаха някол-
ко причини. Тя излезе с го-
лямо закъснение от 13 годи-

ни поради настъпилите об-
ществено-политически про-
мени след 10 ноември 1989 г. 
Получи се разкъсване на едно 
живо тяло и тя беше възприе-
та от мнозина едва ли не като 
мъртво копие на първата. Дру-
га беше и обществено-поли-
тическата ситуация. "Най-вар-
варското робство" на няко-
гашните "турци кръвопийци", 
както пише авторът й, поли-
тическата конюнктура пре-
върна в благородно "етно-
културно присъствие". Освен 
това читателите, борещи се 
с бедността и глада, вече ня-

маха възможност да купуват 
книги, а и психологически не 
им беше до книги.

Все пак в първите седми-
ци и месеци след излизането й 
можеше да се чуе в разговори 
между литератори, че не била 
така интересна, че в нея ли-
чала известна умора и обез-
личаване на рутинираното 
авторово перо.

Нищо подобно! Тя дори е 
по-единна и с по-хармонич-
но разгърнат разказ, който 
не е така накъсван от хроно-
логията на най-различни съ-
бития и случки; фокусирана 
е определено около ролята на 
публициста - моралист и об-

щественик. Личи 
и по-голяма про-
фесионална си-
гурност, идваща 
от натрупания 
през десетилети-
ята писателски 
опит. Линията на 
авторовото раз-
витие е възходя-
ща. Истината е, 
че вторият том 
на "Видрица" е 
много различен 
от първия по 
своята идейност, 
емоционалност 
и като последи-
ца от това - по 
своята стилис-
тика.

Тук поп Мин-
чо Кънчев е по-
казал положени-
ето на доскорош-
ния участник в 
националноо-

свободителните борби вече в 
условията на свободното оте-
чество. Виждаме, че за него 
няма място в новата дейст-
вителност, той няма какво да 
прави и е излишен, макар че 
поп Минчо поради своята 
жизненост и инициативност 
върши и сега много полезни 
неща. Той продължава да се 
вълнува страстно от пробле-
мите на хората, особено на из-
падналите в беда, и не би могло 
да бъде иначе за един побор-
ник за свободата. Енергичен 
и деятелен по природа, не 
остава със скръстени ръце, а 

преодолява всякакви пречки, 
за да помогне на хората.Про-
дължава да се грижи особено 
ревностно за своите съселяни, 
чиито домове и имоти са разо-
рени и опожарени от отстъпва-
щите турски войски и има из-
гледи да посрещнат зимата без 
храна и покрив над главата си. 
С качествата си на организа-
тор им помага да се снабдя-
ват със строителни материа-
ли, за да струпат някакъв по-
крив над главата си преди на-
ближаващата зима.

Използвайки останките 
от своя авторитет и предиш-
ните си широки връзки, той 
спасява мнозина, станали 
жертва на беззаконията на 
правителството по време на 
Стамболовия режим, когато 
арестуват и бият всеки, де кого 
срещнат, подозирайки го в ня-
какъв "заговор". Без да споме-
нава поименно диктатора со-
паджия, дава много приме-
ри на жестоки репресии сре-
щу бедните и прости селяни 
за незначителни или мними 
престъпления. Но всичко това 
върши като частно лице, а но-
вата власт гледа на делата му 
с недобро око, тълкувайки ги 
като незаконно своеволие. Чес-
то го привикват в общината 
да дава обяснения пред кме-
та, и изобщо му се налага да 
припомня на множеството 
или на новоизлюпените уп-
равници, че е участник в ре-
волюционната борба, бил е 
осъден на "вечно заточение" и 
е лежал пет години в диарбе-
кирските тъмници. Обаче не-
говият властен глас, който при-
коваваше вниманието и съби-
раше волите в едно желание 
за свободен живот, сега вече е 
само спомен. Никой не иска 
да го слуша. Това понякога 
става при комични и дори па-
родийни обстоятелства, тъй 
като думите му все повече гу-
бят своето въздействие вър-
ху околните и най-често са 
израз на дълбоко разочаро-
вание от новото, на ирония и 
сарказъм към настоящето.

Виждаме как Освобожде-
нието разклаща нравствени-
те устои на населението. 

На стр. 10

Поп Минчо Кънчев

Отговори като 
картечен откос!

Блестящо участие 
на Корнелия Нинова по НТВ

Съюзът ДПС-ГЕРБ съществува отдавна. Дават се пари на об-
щини на ДПС. Сговорът по ИК си го признаха. Цветанов каза, че 
са се съгласили да падне преференцията, след като посетил стая-
та на ДПС.

Искаме да се върне върховенството на закона. Ние искаме 
да се види задкулисието. Смятате  ли, че „Булгартабак“ е лесна 
тема? 

В доклада за националната сигурност пише, че състояние-
то на здравеопазването е проблем за тази сигурност. Защо не 
опростим дълга на болниците?

Не съм ходила да си взема заплатата. Живея със спестявания. 
Докато бяхме в парламента взимахме по 4-5 000 лв. Смятате ли, че 
мога да ги изхарча?

Променете правилника, спрете парите, но заедно с това да 
се разгледа законопроекта да се намалят депутатските запла-
ти и да се замрази увеличението на всеки три месеца. На ни-
кой не му расте заплатата на всеки три месеца. Това е несправед-
ливо.

На прага сме на евроизборите. Макрон попита: Хайде да 
говорим за минимална европейска заплата. Тук тя се движи 
между 500-600 лв. На Вишеградската четворка излязохме с ис-
кане за минимална пенсия. Няма да ги настигнем бързо. Къде 
е този разговор у нас? При тези заплати няма как да не сме на 
втора скорост.  

Сега управляващите отчитат икономически ръст. Но това 
не се чувства от работещите. Тук не се говори за това.

Депутатите ще си натамъняват ИК, за да си гарантират по-
беда на изборите. Защо една партия ще взима решение сама 
в избирателните секции? Защо отменят право на жалба във 
ВАС?

Второто нещо е това за вероизповеданията. Третото - при-
еха поправка, за да облекчат концесията на летище София. 
Сега се прави така, че да се даде този обект. Тук мислят как да раз-
дават държавните обекти и да си затвърдят победа на избори. 

Възможно е мъртвите души да се отчетат като гласуващи.
През последните години фалшификация  е имало на всич-

ки избори. Вижте колко жалби е имало. Вече нямаш право на 
касационна жалба във ВАС. В закона пише машинно гласува-
не. Но те не го отменят, а го отлагат. Докато не се изпълнят наши-
те искания, ние няма да се върнем в парламента.

На мен сега ми се говори за касовите апарати. Целият биз-
нес е размазан. НАП се срива. Сринат е търговският регистър. 
Срината е системата за винетките. Искаме да се спре натиска 
върху бизнеса.

В едно село Марково баби се събрали да играят народни тан-
ци. Кметът от ГЕРБ им викнал двама проверяващи от НАП. И 
когато бабите се събрали да платят по левче на хореаграфа, тези 
от НАП си извадили  картите и  поискали касова бележка.  

Бих поставила оценка на прокуратурата, ако има осъде-
ни. Нагледали сме се на акции. Има резултат, ако има осъде-
ни. Харесвам Кьовеши и бих я подкрепила с каквото мога. Аз 
ще представя политическо решение нашите хора да я подкре-
пят.

Искахме от прокурора Иван Гешев да даде списъка с поли-
тицити, които са взимали пари от КТБ. И нищо. Накрая Елена 
Йончева излезе виновна.

Не е решено още кой ще бъде водач на листата на БСП за 
евроизборите, заяви Корнелия Нинова .

Няма да се върнем в парламента, докато не се изпълнят на-
шите искания.

Остава неизвестно след всичко казано, кой би могъл да заста-
не срещу нея, след такъв гъст картечен откос?!

П
рез пролетта на 1983 
г. се появи една кни-
га, която раздвижи 
позастоялите води на 

тогавашния литературен жи-
вот, където всяко творение на 
литературно-партийните на-
чалници беше "пореден твор-
чески успех" (ако си послужим 
със заглавието на рецензия за 
един от тях). Естествено, тя ид-
ваше от далечното минало с 
близо 100-годишно закъсне-
ние. Носеше странното загла-
вие "Видрица", а неин автор 
беше арабаджиевският поп 
Минчо Кънчев. Сред много-
то й достойнства най-напред 
ни порази в нея усещането за 
свобода. Един човек от мрач-
ните времена на турското роб-
ство ни показваше какво зна-
чи да бъдеш свободен и че 
свободата е не толкова белег 
на дадено историческо вре-
ме, колкото на вътрешно са-
моусещане и самочувствие 
на личността. "Видрица" ни 
донесе посланието, от което 
имахме най-голяма нужда в 
момента.

Демонстрирайки завидно 
за времето си жанрово само-
съзнание, поп Минчо Кънчев 
схваща много широко и сво-
бодно понятието жанр във вре-
ме на икономическа скованост 
на литературата. Очевидно по 
своя замисъл прозата му тряб-
ва да излиза извън граници-
те на традиционните конвен-
ции: "Видрицата е едно малко 
каче с железни халки и с клуп 
отгоре, която може да събере 
пет-шест оки вода. Тая видри-
ца носят закачена на ръката 
си циганките, които ходят от 
къща в къща, та просят. В нея 
събират всякакъв материал за 
ядене: айран, ишумик, сирене, 
варени тикви, артисала гозби-
ца и прочее, и прочее, каквото 
си изпроси, та я подарят. И за-
това моето описание нарекох 
"видрица", защото има описа-
но за българи, даскали, ученици, 
попове, училища, черкви, воево-
ди, хайдути, дангули, арнаути, 
разбойници, турци кръвопий-
ци, цигани и прочее."

Тук самото изброяване 
има самостоятелна смислова 
роля. В по-ново време за това 
явление, определяно от крити-
ката като "разчупване на жан-
ровите граници", "смесване на 
жанровете", "есеистичен ро-
ман", "безсюжетна проза", "до-
кументален роман" и т.н., се 
заговори у нас едва през втора-
та половина на 60-те и начало-
то на 70-те години на 20 век.

Авторът предлага едно 
виждане на света, което 
включва цялото богатство от 
случки, събития, човешки ха-
рактери, битови взаимоотно-
шения, настроения, психиче-
ски нагласи по онова време; 
виждане, обогатяващо наши-
те знания и емоционалното ни 
отношение към епохата. С дру-
ги думи, той се явява родона-

ВЕДрОТО, ОТ КОЕТО щЕ пиЕм ВЕчНО
Да си спомним отново за “Видрица”

Здравко НЕДКОВ
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В 
своята поезия дарови-
тият ваятел на стиха 
съумяваше да въплъти 
личните вълнения на 

лирическия герой в единство 
със служебното и обществено-
то му поведение.

Ще приведа оценка на 
проф. Симеон Хаджикосев, 
дадена в нарочна анкета на Ге-
орги Георгиев през 1988 г. “Бу-
рнаски е директен, откровено 
патетичен поет. Той владее 
отлично класическия стих... 
Стиховете са оркестрирани 
с половин октава над обикно-
вените човешки чувства, но 
това не дразни, защото поет-
ът е много искрен дори кога-
то е патетичен. Най-значи-
телната му сполука като вое-
нен поет е доказаното умение 
да споява в едно интимното и 
гражданско начало. Безспорно е 
умението му да превръща кон-
кретния детайл в символ – об-
общение на по-значими идеи”.

Бурнаски носеше в душа-
та си, всяка своя творба, как-
то се носи рожба. Единствен 
цензор за него бе вътрешния 
му глас, художествените кри-
терии, хуманизмът на твор-
бата.

Поетът следва кауза:
Един войник,
дори да е оловен,
остава в битката до стари-

ни!

Той сам си отговаря защо 
това е така. Защото ако си 
държал знамето е една ръка, 
губиш правото да вдигаш 
двете!

Ние проявяваме пристра-
стие към творчеството на Бу-
рнаски, което и днес има своите  
съвременни послания, изра-
зени не само във “Вечерница-
Деница”, но и в много други 
негови стихотворения.

Той ратуваше за човещи-
на, разбирателство между 
държавите и доверие между 
народите. Затова предупреж-
даваше:

Тежи над нас убийствена 
омраза,

Отровен облак над света 
кръжи...

Искаше всичко да опазим, 
и себе си да опазим от лъжи. 
Днес тези му призиви важат 
с още по-голяма сила.

Що се отнася до предложе-
ната в ново издание книга 
“Личности и коне”, ще кажем, 
че тя е поетична проза, твор-
ба, създадена от талантлив, 
оригинален, чувствителен 
офицер, чието перо се движи 
от пулсиращо обичливо сър-
це.

За българина конят е 
не само красиво, но и мно-
го умно животно. Той е боен 
другар, основа на специален 
род войска, която има своя 
тактика и играе определе-
на роля във вихрени атаки и 

контраатаки. Години конят е 
жива тяга на артилерията.

Своята военна служба 
младият офицер Евстати Бу-
рнаски започва като ветери-
нарен лекар в бойно поделе-
ние на Българската армия. 
Той е завършил с отличие ви-
сше образование по ветери-
нарна медицина.

Ето защо създава книгата 
“Личности и коне”. Това е та-
лантлив прозаичен опит на 

доказал се поет. Тя е свиде-
телство за отминало време, 
но носи аромата, хуманизма 
на мъжете под пагон, които 
са готови със сабя и опушка  
да водят бой с противника, 
нахлул в български земи.

Поетът ниже своята проза с 
обич към офицерите, войни-
ците и техните бойни друга-
ри – конете от товарното ар-
тилерийско отделение в град 
Разлог. Това е далечното вре-
ме на 1948 г., когато министер-

ска заповед го изпраща в този 
гарнизон.

Днес живеем в друго вре-
ме. Шеметно се развива тех-
никата. Тя навлиза и в армей-
ските поделения, но човекът, 
независимо от модернизация-
та и автоматизацията, си оста-
ва основен фактор в боя. Той 
носи душа на човек, докато не 
го измести роботът. Неговият 
движещ мотив е хуманизмът.

Читателите, които оби-

чат поезията на Евстати Бу-
рнаски, ще приемат и негова-
та проза от далечното време, 
когато в артилерийското от-
деление до човека е заставал 
и конят. Който също е боец. 
Майсторът на перото е изва-
ял както образите на лично-
сти, така и поведението, ха-
рактера, нрава на животни-
те. Те са обгрижвани от бо-
еца, сержанта и офицера и са 
негови бойни другари.

Вълнуващи страници е 

посветил на коня Евстати Бу-
рнаски. Те ще докоснат душев-
ните струни на днешния чита-
тел, който все по-често търси 
досег със  света на автентични-
те, на простите човешки пре-
живявания, които предават 
аромата на естеството на жи-
вота.

Не е за учудване извест-
ният от историята епизод 
как впряг от шест коня, без 
команда от човек, само след 

кратък отдих и по сигнал 
от водещия кон с име Храб-
ри измъква от пропастта ра-
кла със снаряди, колесника и 
оръдието.

Трогателни са случаите, ко-
гато бракуван военен кон тряб-
ва да бъде разстрелян и от голе-
мите му очи потичат едри съл-
зи. Преди това обаче офицерът 
е облякъл парадната си уни-
форма. Така той отдава почит 
към обречения кон.

Всеизвестен е епизодът, 

който описва ротмистър Ата-
нас Бендерев през време на 
боевете при Сливница през 
1885 г. Героят е военен кон, 
който внезапно се изправя на 
задните си крака и не мръд-
ва ни крачка в тъмната нощ. 
Чак при зазоряване се виж-
да, че двамата – воин и кон, 
са “на 4–5 крачки от пропаст с 
отвесни стени, около 10–15 ар-
шина високи...”

И още един случай: “Ко-
нят наказва лошо яздещия 
го следовател, като ляга в р. 
Струма срещу с. Бобошево, ма-
кар че е декември и бреговете 
са заледени”.

В
сяка страница от “Лич-
ности и коне” доказва, 
че творбата е писана от 
поет, чийто перо изпо-

вядва: “И ние /като всички кра-
чим тежко,/ и с грешките на хо-
рата грешим./ Но ако в мерни-
ка допуснем грешка,/ не друг – 
/ България ще нараним!”

Георги Й. Георгиев
Димитър Копривленски

НОВ СКАНДАЛ С УЧЕБНИЦИТЕ!
Капитан Петко Войвода отпадна от историята… Няма нужда от 

хайдути, при проспериращо съжителство и идилия

ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ХАЙДУТСВО В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИМАЛО.
КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА НЕ СЪЩЕСТВУВА
БАТАШКО КЛАНЕ НЕ Е ИМАЛО
ЕНИЧЕРСТВО НЕ Е ИМАЛО
АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ НЕ ИМАЛО
На въпроса: Какво е имало в България между ХIV-ХVIII в Министерството на 

Образованието отговаря:
„Имало е съжителство между традициите на християни и мюсюлмани“ в глава 

озаглавена (забележете колко нежно е пипнато) „Османската империя и българи-
те“. Вече дори не е владичество, дори не е присъствие.

Не може да се каже, че в България е имало османско робство или османско вла-
дичество. Поне не според проекта за нова програма по история за VI клас, публи-
кувана от Министерството на образованието и науката и коментирана днес на 
пресконференция в МОН. В проекта не се говори за робство или владичество, 
а за „съжителство между традициите на християни и мюсюлмани“, „взаимни вли-
яния между културите на християнството и исляма“ и „османската власт“.

Този период от историята ни е в четвъртата, последна тема по история в 
проекта за VI клас, която е озаглавена „Османската империя и българите ( ХV-
ХVІІ в.)“. В нея се включват подтемите „Държавност“, „Общество и всекидневен жи-
вот“, „Култура и културно наследство“ и „Религия“.

Едно-единствено изречение загатва, че въпросното съжителство не е било 
съвсем доброволно. То гласи, че темата „представя съпротивителните дейст-
вия на българите срещу османската власт“.

На журналистически въпрос на пресконференцията в МОН защо програмата 
е разписана по толкова предпазлив начин Евгения Костадинова, директор на 
дирекция „Образователни програми и образователна интеграция“ в МОН, отго-

вори, че „не е рабо-
та на министер-
ството да комен-
тира научната 
достоверност на 
дадено събитие“. 
Това дали Бъл-
гария е била под 
робство или вла-
дичество било ра-
бота единствено 
на учените.

Програмата е 
нормативен доку-
мент и не въвеж-
да определения, 
каза експертът по 
история Радости-
на Николова. Тя 
допълни, че в про-
грамата пише „съ-
жителство“, за-
щото в периода 
XV – XVII век бъл-
гари и турци са 
живели заедно.

Пълни кретени!
Децата няма да знаят истината за близо 500 години от българската исто-

рия.
Така е при управлението на ГЕРБ!
Точка.

Кирил Стаменов, Новини.бг
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З
апочват да се ширят 
егоизмът, неуважение-
то, пиянството, развра-
тът, алчността, жаждата 

за забогатяване - неща, които 
причиняват истинско страда-
ние на стария поборник. Рели-
гиозен човек, който не познава 
смирението, поп Минчо отново 
е смел и непримирим към не-
правдата, глупостта, подлостта; 
заклеймява с болка упадъка на 
нравите, пиянството, кражби-
те, безпътицата, които проник-
ват дори в собственото му се-
мейство.

Отношението му към но-
вата власт до известна степен 
е отражение на отношението 
му към Русия. Той помни, че 
българската държава се раж-
да повторно благодарение 
на руското оръжие и руски-
те жертви, че и своя втори 
живот той дължи на тях. Ето 
защо запазва докрай почит и 
благодарност към Русия, за 
него това е въпрос на морал 
и лична чест. (Имало е и та-
кива хора!). Но по времето на 
Стамболов привържениците 
на Русия изпадат в немилост.

В основни линии идеята 
за разочарованието на няко-
гашните борци от следосвобо-
жденската действителност е 
добре позната в нашата исто-
риография и художествената 
литература, най-вече от реди-
ца творби на Вазов. Посло-
вични са станали думите му 

от повестта "Немили-недра-
ги": "Бедни, бедни Македонски! 
Защо не умря при Гредетин!..." 
Но в книгата на поп Минчо я 
преоткриваме вече като убе-
дително и достоверно свиде-
телство от първа ръка на до-
кументална основа.

Никъде другаде разочаро-
ванието не е дадено така убе-
дително като лична съдба и 
лична драма, както при поп 
Минчо Кънчев. Никъде този 
въпрос не придобива такава 
изразителност, не е толкова 
болезнен, защото засяга всич-
ко, с което авторът е живял до-
сега като човек, неговата ду-
шевност и светоглед, неговата 
природа и култура на побор-
ник за свободата на отечество-
то. Разочарованието е дадено в 
този вид, в който е преживявано, 
дадено е като процес. В това от-
ношение "Видрица" няма рав-
на на себе си.

Разбира се, авторът не знае, 
че това се нарича "разочарова-
ние от новата действител-
ност", но болката му е автен-
тична и дълбока точно защо-
то не умува над нея и не знае 
какво име да й даде.

Мисълта на поп Мин-
чо Кънчев и душевните му 
състояния не са еднознач-
ни, а твърде противоречиви 
и сложни. Неговият жив ум 
и неспокоен характер го ка-
рат да не приема ставащото 
в свободното отечество. Но 
от друга страна, като непре-
клонен противник на турско-

то робство и поробителите, 
той не може да намери изход 
в носталгичния копнеж по 
миналото, когато са били на 
почит храбростта, жаждата 
за свобода, уважението към 
здравите семейни връзки и 
традиции. Тази безизходност 
предопределя съдържанието, 
атмосферата и начина на изо-
бражение във втората част на 
Поп Минчовия летопис.

Всъщност поп Минчо из-
живява истинска духовна и 
социална драма не когато го 
арестуват и съдят, не когато 
го карат при нечовешки ус-
ловия като добитък за Ди-
арбекир, не и във влажните 
зандани, а сега - в свободното 
отечество!...

Особено показателно в пър-
вия том беше описанието на 
пътуването за Диарбекир; дори 
това пътуване е описано така, че 
в него се усеща красотата на 
приключението и риска, уди-
влението на човека, чийто жи-
вот е протичал в монотонното 
всекидневие на едно село и за 
първи път изтръгнат от това 
всекидневие, той открива све-
та. Втората книга не е така жи-
вописна и вдъхновена, емоцио-
налното виждане на действител-
ността е друго. В нея липсват ши-
рокия размах на изображението 
и високия патос, тя е по-делнич-
на и приземена, а патосът на 
борбата е заменен от приглу-
шените нотки на иронията, са-
моиронията и сарказма. При-
чина за всичко това е самата 

отегчителна действителност в 
малкото тракийско селище, в 
чието мизерно и неуютно все-
кидневие авторът е потопен. 
Но книгата му, свързана с мест-
ния колорит, в крайна сметка из-
раства до обемен общонацио-
нален символ на промяната, 
на новото, което за нас винаги 
е нещо тежко, криещо заплаха 
и принуждаващо ни да съжа-
ляваме за миналото.

Когато обаче авторът се из-
прави пред разтърсващите за-
гадки на битието, перото му от-
ново възвръща своя блясък. 
Най-яркият момент във вто-
рата книга е описанието на 
смъртта на бащата на поп 
Минчо - столетника Кънчо 
Стоянов, под заглавие "Рож-
дество Христово".

Критичното си отноше-
ние към редица явления на 
живота след Освобождение-
то поп Минчо Кънчев изра-
зява най-често чрез ирони-
ята. Той е прибегнал до една 
естетическа категория, която 
не е била характерна за него-
вото време. Ще припомним, 
че двамата му велики съвре-
менници, Каравелов и Ботев, 
използват за целите на сати-
рическото изображение един 
типичен за онази епоха пох-
ват - натрупването на отри-
цателни физически черти в 
обрисуването на персонажа. 
Иронията е стилова особеност, 
която се опира на несъответ-
ствието между буквалното зна-
чение на речта и нейното съ-

щинско значение; същинско 
значение - прикривано от ав-
тора, но отгатвано от читате-
ля. Сигнал за ироничност във 
"Видрица" най-често е несъ-
ответствието между героич-
ните думи и жестове, ехо от 
близкото минало, и мизерни-
те обстоятелства на настоя-
щето, при които те биват из-
ричани. Той не щади и себе 
си, когато си признава с лу-
кава усмивка как се е измък-
вал от клопките, които му 
устройват новите управни-
ци, за да го сблъскат с някой 
млад пияница и станат сви-
детели на саморазправа със 
стария поборник, за когото 
преди знаехме, че не се спира 
пред никаква опасност. Иро-
нията, макар и родена в ан-
тичността, се свързва с мо-
дерното естетическо съзна-
ние. Така че поп Минчо Кън-
чев е революцонер не само в 
прекия смисъл, но той осъ-
ществява и една естетическа 
революция като писател.

Ние все още сме в 
дълг към негова-
та памет. Назряла 
е необходимостта 

от пълно академично изда-
ние на огромния ръкопис на 
"Видрица", наброяващ повече 
от 2000 страници, който стиг-
на до нас със значителни съ-
кращения. Това е книгата, от 
която ще имаме нужда вина-
ги; книгата, която още дълго 
време ще лекува българската 
психика от страха.

пОЕТ НА ВОйНСКАТА 
чЕСТ и ДОбЛЕСТ

ВЕДрОТО, ОТ КОЕТО щЕ пиЕм ВЕчНО



 брой 11, 12 март 2019 г.Стр. 12 пИСаТЕЛСКа ТРИБУНа

ISSN 1310-8492

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

През 1957 г. в Дър-
жавно военно изда-
телство излиза пър-
вата стихосбирка 

на Евстати Бурнаски “Песни 
по пътя”. Тогава той е на 35 
години. Последната му пое-
тична книга, която получи 
наградата на Управителния 
съвета на Съюза на българ-
ските писатели, “Майка май-
чица”, излезе през 2014 г. То-
гава той беше на 92 години.

В последния ден на юли 
2015 г. големият поет си отиде 
от Белия свят. В този тежък ден 
решихме да поднесем в ново 
издание прозаичната му книга 
“Личности и коне”.

Поезията на Евстати Бу-
рнаски е вградена във въ-
трешния духовен мир не само 
на нашето, но и на няколко 
следващи поколения. Вярва-
ме, че тя ще остане в нацио-
налната, в патриотичната съ-
кровищница на България.

Защото е поетична история 
на живота на мъжете под па-
гон, и не само на тях.

Още първата му книга “Пес-
ни по пътя” внася своя аро-
мат и оригинална музика на 
стиха. Последваха стихосбир-
ките “Бреговете са стръмни” 
(1960), “Лирика” (1963), “Дан-
ковият взвод” (1964), “Обич” 
(1965), Събудени очи” (1965), 
“Шеста алея” (1967), “Леген-
да за България” (1969), “Вик на 
тишината” (1970), “Стенопис 
от куршуми” (1970), “Любовта 
на лейтенанта” (1971), “Кипа-
рисова сянка” (1975), “Между 
два сезона” (1977), “Стълба от 
лъчи”( 1977), “В часа на пpoлив-
ния дъжд” (1979), “Подземният 
вятър” (роман в стихове, 1980, 
2013), “Елегична есен” (1982), 
“Вечерница-Деница” (1985), 
“Внезапни признания” (1988), 
“Гореща слана” (1989), “Окова-
на нежност” (1995), “Вечерни 
теменуги” (1997), “До следва-
щия ден” (2000), “Рецитал пред 
ангели” (2004), “Билет за на-
дежда” (2006), “Свирепо пълно-
луние” (2007), “Шепот на тре-
ва” (2012), “Горещини” (2014).

Ние обичаме не само лири-
ката, но и епичните произве-
дения на този поет. Те докос-
ват сърцето на читателя, из-
острят сетивата, тревожат 
ума, отварят очите, за да ви-
дим живота такъв какъвто е.

Бурнаски винаги е бил като 
барометър, обличал е в поезия 
вълненията и настроенията на 

хората. Защо това е така? За-
щото като изграден българ-
ски офицер, интелектуалец 
и честен човек той гледаше 
критично несъвършенствата 
в общественото устройство в 
живота и в армията.

Благодарение на дългого-
дишната ни съвместна военна 
служба и дружба ние можем да 
свидетелстваме, че поетът не 
беше безразличен към нищо 
от онова, което ни заобика-

ля. Никога не остана неутра-
лен към миязмите на действи-
телноста, непримирим бе към 
разложителните процеси в об-
ществото и разпада на държав-
ността днес. Измъчваха го по-
кушението върху достойн-

ството на човека, унижаван 
всекидневно и смазван от 
бедност, беззаконие и без-
правие.

Потвърждение на това беше 
поетичния му роман “Подзем-
ният вятър” и много други 
негови граждански стихо-

творения. През осемдесетте 
години на миналия век ро-
манът в стихове предизви-
ка раздвижване в спокой-

ните води на самодоволство-
то в офицерските среди. Към 
това епично произведение се 
насочиха стрелите на пазите-
лите на статуквото. То попад-
на под обстрела на отделни 
млади критици, изпълнява-
щи стражеви задачи.

Дори и сега се питаме кой 
единоначалник – и то коман-
дир на полк – ще понесе факта, 
че любимата му дъщеря му на-
нася тежък морален удар? Тя 
се влюбва точно в офицер, ко-
гото той не харесва, не приема 
поведението му и неговото от-
ношение му към службата. В 
житейския сблъсък подполко-
вник Донев е покосен. Сърце-
то му не издържа. А нима сър-
цето на Росица – дъщерята, 
би понесло удара, ако баща й 
беше я разделил с нейния лю-
бим? Всичко това е драматич-
ният възел в поемата “Любо-
вта на лейтенанта”.

След девет години Бу-
рнаски направи още по-ши-
рок опит в епоса с романа в 
стихове “Подземният вятър”. 
Сега център бе образът на мла-
дия офицер Драгичев. Той по 
своему е съвременен Дон Жуан. 
Като магнит привлича женски-
те погледи и желания, но съд-
бата му е сложна.

Чрез този роман Бу-
рнаски дообогати с нови баг-
ри и сложни психологически 
обрисовки образа на мъже-
те, посветили се на воинския 
дълг. Неслучайно драматич-
ни състави към домовете на 
Народната армия направи-
ха сценични постановки по 
“Любовта на лейтенанта” и 
“Подземният вятър”.

На стр. 11

Живей, приятелю, живей!
На Матей Шопкин

Живей, когато имаш всичко,
или от всичко си лишен
и късаш думите на срички,
за да не паднеш в техен плен.

Живей, когато ти се плаче
или от плач си отвратен
от бели вълци и гризачи,
които ровят в твоя ден.

Живей с умората на всеки,
сънувай неговия сън,
и ако всичко си отрекъл
-повикай Слънцето отвън.

Живей, когато те разлюбят
светкавици и ветрове
и нежността започне грубо
с метални устни да зове.

Живей, дори да си измамен
от собствената си съдба
и вместо да усетиш рамо
- усещаш нечий нож в гърба.

Живей за всичко!
А когато 
в живота всичко изгори,
вдигни се пак и без остатък
останките му събери.

Живей и всяка адска жега
с капчукова вода полей!
Дори да ти ковът ковчега
- живей, приятелю, живей!

Евстати Бурнаски

пОЕТ НА ВОйНСКАТА 
чЕСТ и ДОбЛЕСТ


