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ОМАГАРЯВАНЕ и ОБЕЗМАГАРЯВАНЕ..
Петко Петков

„С рейтинга си от над 90 на сто когато основах ГЕРБ, магаре да вържех, пак
щяха да го изберат!“. Тъй рече „Великият кормчия“ Бойко Борисов за първите
спечелени от ГЕРБ парламентарни избори през 2009 г.. Дали разбира какво казва?
А казва, че „народните избраници“, които той вкара и продължава да вкарва
в Народното събрание (НС), в собствените очи на лидера на управляващата
партия ГЕРБ са също толкова незначителни, колкото и четирикраките им
дългоухи аналози на фона на фучащите по пътищата мерцедеси. С тази разлика, че „магаретата“ на бате Бойко нямат право да реват за щяло и не щяло,
без да получат команда от своя стопанин, или пастир. А как се нарича пастирът на магарета? Магаретар, разбира се! Което не означава, че самият той
не може да бъде „магаре“ в прекия и преносния смисъл на думата. Мнозина са чували притчата за камиларя, който отишъл да иска прошка от престарялата
си и умираща камила, заради теглата,
на които я подлагал през целия й труден живот. Камилата рекла: „Всичко
ти прощавам, освен едно: това, че слагаше магаре да ни води!“
На стр. 2

Фестивалът на патриотичната песен „Отечество“,
начинание вдъхновяващо и необходимо

На стр.6

Златната змия на глобалния капитал
и нейните ловни полета
От Константинопол до Ню Йорк и Пекин
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а последните хиляда години увеличаването на населението и мащабите на
икономиките заедно със
зашеметяващите технологични открития умножиха хилядократно циркулиращия в света
капитал. Винаги обаче е имало
едно капиталово ядро, което подобно на златна змия, сменяща
периодично отеснялата си кожа,
се е движело през държавите и
вековете, за да направи богати
и могъщи онези, при които се
настанява, и да остави в стагнация онези, които напуска.
Злато и суверенитет

През 1895 г. отдавна забра-

веният днес американски специалист по монетарна история
Александър дел Мар предлага
оригинална теория, съгласно
която от времето на Юлий Цезар и Август насетне (от втората половина на I век пр.Хр.) имперски Рим започва да гледа на
сеченето на златни монети не
само като на тривиален икономически и финансов акт, но и
като на политически и идеологически инструмент. Съгласно
новата римска идеология, изградена по времето на Цезар и Октавиан Август, златото се превръща в символ на имперския
сюзеренитет на Рим.
На стр. 8

ОМАГАРЯВАНЕ и ОБЕЗМАГАРЯВАНЕ..
От стр. 1

У нас, при цялото ни уважение към инатливите дългоухи,
с прозвището „магаре“ се окичват хора, които пей дават да си
покажат магарията. От приказките за Хитър Петър и Настрадин ходжа, до някои от разказите на Чудомир, магарето е синоним на инат и проклетия. И
ако на четирикраките се прощава, понеже са безсловесни и нямат хабер нито от общочовешки,
нито от евроатлантически ценности, двукраките магарета винаги са осмивани и презирани.
Например в разказа на Чудомир
„Дум Павли и магаретата“, един
адвокат, представил се за братовчед на уж починалия адвокат Капанов и убедил Дум Павли да му
повери изготвянето на жалба до
съдията срещу неговия съселянин Печо Юрдекя и магарето му
(което му изгризало фиданките
в лозето - б.р.), е охарактеризиран с думите: „Абе, адвокатин е,
ама е половин адвокатин, а пък е
цяло магаре!..Кой знае каква жалба ти е измудрил. Ще загубиш делото.“ Разбрал от земляка си Миньо Миткин, че е измамен, Дум
Павли изплакал подобно на Цветан Цветанов след последната му
среща с Бойко Борисов: „Абе какъв е тоя мой късмет, бе земляк!
Толкова път да бия от магаре да
се жалвам и пак на магаре да налетя. Какъв е тоя свят магарешки!
Какво е това чудо!“
В отговор получил успокояващото: „Много са, много са, бай
Павле. И в село ги има, и тук, ама
в село пак сте добре, че си ги знаете колко са, а тук, в града – пази
боже! Брой нямат!“
Припомням този разказ, понеже преди седмица станахме
свидетели на нова, очевидно
предизборна, „магария“ от страна на управляващите и лично на
техния „магаретар“, лидера на
ГЕРБ Бойко Борисов. След като
той самият, КП КОНПИ, Сметната палата, Комисията за финансов надзор (КФН) и Прокуратурата научиха от „Шоуто на Слави“,
че след 2016 г. Министерството на финансите (МФ), начело
с Владислав Горанов е надплатило на партиите повече от 6
млн.лв.субсидии. Управляващите признаха с половин уста, че са
сгазили закона. Но не видяха
умисъл, а само чиновническа
грешка във факта, че вместо
по 11 лева на действително получен глас, петте парламентарно представени партии и коалиции, плюс извънпарламентарната партия „Възраждане“ са
получили по 13,26 лв. Понеже,
както твърдеше министърът на
финансите Владислав Горанов,
законът позволявал двояко тълкуване. „Хубавото трябва да е по
много“, казва един от героите на
Стр. 2

филма „Особености на руския национален риболов“. А българският народ го е казал другояче: „Не е
луд, който изяжда баницата, луд
е този, който му я дава!“ Нали и
през 2013 г. „магаретата“ на Борисов не забелязаха, че в печатницата на техния общински съветник в Костинброд са „надпечатани“ близо 500000 бюлетини? Когато гръмна този скандал,
Борисов укори опозицията, че
не била оставила този „производствен брак“ да отпътува до местоназначението си, за да бъдат заловени нарушителите на местопрестъплението. А вече през май

Така че КП КОНПИ, КФН,
Сметната палата, Прокуратурата, ДАНС и други сигурно ще ги
видим в докладите на някое европейско разследване. Щото друга радост за този народ не остана.
Докладите от мониторинга на ЕК
и изявления, като това на холандския външен министър за Шенген явно не са достатъчни, за да
ги събудят от дълбоката дрямка,
в която са потънали. Депутатът на
ГЕРБ, бившият конституционен
съдия Георги Марков, отговори на
изявлението на холандския външен министър със „загриженост“
за холандския народ. В същия дух

белязано? А беше време, когато
Борисов твърдеше, че само една
стена остава да се баданоса и сме
в Шенген. Днес сме толкова далече от Шенген, колкото и от Еврозоната. И причината за това не
са опозицията и критичните към
властта медии, а вездесъщата корупция и присвояването на европейските фондове. Не усвояване,
а присвояване от тъщи, шуреи,
зетьове, братовчеди, кумове и кумици на управляващите. Морално укоримо, но законно, като се
има предвид двусмислието на законите ни. Такива са „моралните
стандарти“ на ГЕРБ.

Иван Кутузов
2019 г. той обяви Костинброд за
„хибрида“, донесъл на ГЕРБ загуба
на 6% от гласовете. Тогавашният
главен секретар на МС Росен Желязков, който беше поръчал отпечатването на костинбродските бюлетини, днес е министър
на транспорта и съобщенията
в правителството на Бойко Борисов.
Стефан Цвайг пише, че: „За
всяка голяма шмекерия са нужни две неща: голям шмекер и голям глупак“. Ролята на глупака играят всички, които избират „магаретата“ на Бойко Борисов. А
народът е този, който издържа
цяла сюрия контролни органи, а те нищо нередно не виждат в спонтанно избухналата
„щедрост“ на премиера Борисов, който хвърля от прозореца
на МС , като един „премиер слънце“ милиони, за да няма протести. Нито, че води предизборна
агитация с държавни средства,
раздавайки без никакъв парламентарен контрол така наречения бюджетен излишък.
Ако слушате Борисов, парите отиват за строителство и ремонти
на „стотици пътища, мостове,
детски градини, болници, училища, опери, театри, църкви, джамии и синагоги“. И, разбира се, за
Коледни и Великденски надбавки
на „кофти матрияла“, сиреч на
пенсионерите.

бе и коментара на евродепутатаот ГЕРБ Андрей Ковачев, който от екрана ва „България Он еър“
(08.06.2019) изтълкува изявлението на холандския дипломат
№1 като заплаха за разтурване
на Шенген и възстановяване на
граничния контрол между държавите членки на ЕС. А заместник министърът на външните
работи Георг Георгиев отхвърли критиките в доклада на ЕК
с аргумента, че този доклад не
бил „онзи“ доклад. Сиреч, не бил
ежегодния мониторингов доклад на ЕК, а доклад по друг механизъм, визиращ всички страни членки. Корупция имало и в
Италия, и във Франция, и в самата Холандия, а пък ние сме били
доказали как пазим границите на
ЕС. И това го чухме по ТВ „Европа“ само 24 часа след залавянето по АМ „Тракия“ на микробус със 17 нелегални мигранти! След като полицията не го
арестува, водачът на автобуса
прескочи мантинелата и избяга в гористата местност. Ако не
беше се предал скоро след това,
можеше и до днес да го търсят,
както Стоян Зайков от Костенец. Как, ако не с подкупи тези
мигранти са проникнали на територията на България, ако охраната на българско-турската
граница е такава, „че и врабче
не може да прехвръкне“ неза-

Защо, вместо да поиска оставката на министъра на финансите Борисов внесе в НС
предложение за изменение на
Закона за политическите партии, което предвижда намаляване на партийната субсидия на 1
лев за реално получен глас? Искал бил да види как опозицията ще купува гласове и ще издържа своите телевизии. Очевидно пред ГЕРБ и Борисов
проблем с купуването не съществува: те пазаруват на едро
цели социални групи и съсловия. Днес ще увеличат заплатите на учителите и медицинските
работници, утре ще подхвърлят
нещо на пенсионерите и работата с рейтинга на властта е опечена. Вместо да плаща по 50 лв.
на ромските си фенове, Борисов им дарява тениски с неговия лик и предизборно вдига
заплатите на работещите в бюджетната сфера. Няма защо да
издържа партийна телевизия,
понеже може да купува с европейски рекламни поръчки и туристически разходки медийни
чучулиги от така наречените
национални телевизии. Национални по обхват, не като идейност
и собственост. Журналистите от
тези медии, които Борисов разхожда с правителствения самолет
от Рим до Абу Даби и Брюксел
знаят как да се отблагодарят. Те

Български измерения

са тези, които в момента пеят
псалми за мъдрото решение на
кабинета „Борисов“ да предложи намаляване на партийната субсидия на 1 лев за действително получен глас. Ако БСП
беше предложила това, щяха
да го нарекат див популизъм,
но щом го предлага Борисов,
то е справедливо. Така герберите квалифицираха като популизъм направеното от БСП преди
време предложение за намаляване на депутатските заплати и
на ДДС върху стоките от първа
необходимост. Днес Делян Пеевски и Йордан Цонев от ДПС
предлагат намаляване до 5% на
ДДС върху хляба, лекарствата и
книгите, но това разбира се не е
популизъм, а елемент от депесарската стратегия за „изпреварващо развитие“. И кого ще
изпреварим при тази корупция? Афганистан, Габон, или
Папуа Нова Гвинея? По бедност,
корупция, престъпност и подчиняване от изпълнителната власт
на всички останали власти отдавна сме надминали държавите на
Черния континент и банановите
републики в Южна Америка.
Прави са от БСП, че предложението на МС и лично на Бойко Борисов за намаляване на
партийната субсидия на 1 лев
е кризисен пиар. Самите вносители не разчитат и не вярват
предложението им да мине в
парламентарната зала. Но е извън всякакво съмнение това, че
възнамеряват да го използват
за предизборна пропаганда.
Вижте, санким, кой не зачита волята народна! Ние сме тези, които внесохме в НС предложение
за мажоритарна система на избор, ние сме тези, които се отказват от държавна субсидия,
но опозицията не ни подкрепи.
Дайте ни 121 депутатски места и
ще претворим в дела вашите желания.. „Ний сме народа“, както
пеят ВМРО…
Натрупаните от ГЕРБ 17 млн.
лв. партийна субсидия са напълно достатъчни за издръжката на
партията, във всички възможни
избори. Но изпадне ли от властта, те ще изглеждат като пълна
мизерия на свикналите да бъркат в държавната каца с меда
гербери. Засега, въпреки решението на парламентарната комисия по бюджет и финанси (взето
в отсъствието на представителите на БСП, б.р.), отвличащата вниманието маневра на ГЕРБ
се подкрепя единствено от „опозиционната“ ПП „Воля“ на петролно фармацевтичния бос
Веселин Марешки. Вносителите
на законопроекта разбират прекрасно цялата пошлост на своя
театър, но ще го играят с цел да
убият някой и друг парламентарен ден. За да не се говори през
това време за поредицата от гейброй 24, 11 юни 2019 г.

След Евроизбори 2019:
ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЪЩО ПЛАЧАТ!

У

ж ГЕРБ разгроми БСП
на изборите за ЕП, уж
отново спечели народното доверие, уж
Борисов лично пое ръководството на кампанията на широките си плещи, пък в редиците на „победителите“ не се
вижда особена радост. Защото Бойко Борисов се закани да
„чисти из корен“ партийните
структури в Добрич и Плевен, допуснали БСП да ги победи.
ГЕРБ загуби изборите и в
Ямбол, но там се разпореждат опозиционерите на Корнелия Нинова, на които Борисов гледа като на скрити
съюзници. Предстоящата
чистка в ГЕРБ кара местните герберски партийни и административни началници
да тръпнат в очакване да ги
споходи случилото се с Цветан Цветанов. От втория силен човек в управляващата
партия, Цветанов изведнъж
се оказа лишен от всички ръководни постове. Нещо повече, лидерът на управляващата партия каза, че ролята
на Цветанов за досегашните
изборни победи била силно
преувеличена. Той опроверга твърдението на Цветанов,
че му бил предложил някакъв
трети вариант, с който той не
се съгласил и се върнал към варианта да подаде оставка от
всички ръководни партийни
постове. Ако вярваме на Борисов, излиза, че не е има-

ло никакъв трети вариант,
а единствено предложение
Цветанов да работи в централата на ГЕРБ като редови член, без да се показва повече по медиите. Да лишиш
Цветанов от медийна трибуна наистина не е вариант, а
ултиматум за безусловна капитулация! „И аз имам права!“, изхлипа той пред Нова ТВ.
Вярно е тълкуването на това
право в ГЕРБ е монопол на доскорошния му бащица. Цветанов сгреши на два пъти. Пър-

„След едно изгубено сражение, няма нищо по-печално от едно спечелено сражение“
(Херцог Уелингтън след победата над Наполеон при Ватерлоо)
гато развеселен след изборите, Цветанов изтърва репликата, че за циганските гласове
ДПС е платил на ГЕРБ 80 млн
лв. Ето това клипче, което бързо бе покрито, изглежда му изяде главата. Такива неща не се
прощават, защото не бива и да
се говорят. И Борисов побесня.
Останалото е известно: Цвета-

неназована поименно от Цветанов партия му била предложила да работи за нея. Коя ли
ще да е тази партия? Може би
„Воля“ на Веселин Марешки?
Или ДПС на Карадайъ и Доган? Защо не и „Демократична България“? Извън подозрение е само БСП. Драгомир
Стойнев обясни връщането на
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вия път когато на връщане
от Америка риторично запита: „Че кой може да ме накаже
мене?“. Тогава Борисов отговори: „Първо Господ, после аз“. И
тъй като Господнята мелница
мели бавно падишахът пое в
свои ръце наказателната операция. Но кога го направи? Ко-

нов си подаде оставката от
всички ръководни постове в
ГЕРБ, без никой да го защити или убеди да остане. „Падналият няма приятели“, гласи
една турска поговорка. В ГЕРБ
не се намери нито един, който
да оспори решението на Бойко Борисов. За сметка на това

ПГ на БСП в НС с „променената обстановка в парламента“. Тоест, с липсата на Цветанов и Данаил Кирилов, както
и с връщането на Делян Пеевски на работа. Погледнато по
- нашироко нима, свалянето
на Димитър Главчев от поста председател на НС и про-

гонването на Антон Тодоров, Цветан Цветанов, Данаил Кирилов и Делян Добрев
от парламента не е успех на
БСП и Корнелия Нинова?
Засега Цветанов декларира лоялност към ГЕРБ и лидера Борисов, но в политиката лоялността понякога е нетрайно и твърде разтегливо
понятие. Може би от страх
да не се възобнови някое от
делата, по които беше съден,
или да не се заравят в нови
такива при това настървение на Специализираната
прокуратура и на КП КОНПИ, Цветанов няма да каже
лоша дума за Борисов. Но
без битка няма да мине. Всеобщо е впечатлението, че огромна част от корпоративния
вот за ГЕРБ се осигуряваше
от структури, фирми и лица,
които са му лично задължени и предани. И отношенията
са такива, че дори и да има известно отпадане както сподели
пред седмица читател на сайта „Афера бг.“ сподели преди
седмица: „Рано или късно Цветанов ще потопи Борисов...
Ако преди това не го споходи,
писа той, някоя рукола“. Пази,
боже, този черен хумор ако се
окаже истина, но пък нима има
нещо ново под слънцето!
На стр. 4

ОМАГАРЯВАНЕ и ОБЕЗМАГАРЯВАНЕ..

тове, в чиято паяжина се оплетоха и „магаретата“, и техният
„магаретар“. Точно, както правят
с увеличението на пенсиите – минималната, социалната и пенсията за старост. Седемте лева, които ще вземат получаващите
минимални пенсии, вече са изядени от инфлацията и новите
цени на тока, парното и водата.
И, както отбелязват някои „печеливши“, тези пари няма да
стигнат само за тоалетна хартия на премиера по време на
празниците!
Фактът, че Борисов продължава да кръстосва страната като шофьор на джип и да
реже лентички показва, че май
се готви отново за предсрочни
парламентарни избори, редом
с местните такива. А, както е

казал железният немски канцлер Ото фон Бисмарк: „Никъде не се лъже така, както на лов,
на война и преди избори!“ Забравете, значи, за „Суджук гейт“,
„Кум гейт“„Апартамент гейт“,
„Къщи за гости гейт“ и далаверите на герберските кметове.
Нали Цветан Цветанов е отстранен от всички ръководни постове
в ГЕРБ? Трябва, значи, и Корнелия Нинова да се оттегли от
поста председател на БСП, понеже е загубила европейските
избори. А защо Борисов не поиска и Станишев да се оттегли
от ръководството на ПЕС? Нали
се похвали, че е победил лидера
на европейските социалисти?
Обаче, ако следваме тази логика, след загубата на президентските избори през 2016 г. Бой-
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ко Борисов трябваше да подаде оставка, не само като премиер, а и като лидер на загубилата
партия ГЕРБ. При това Румен Радев отвя кандидатката му Цецка
Цачева с над 60:40 от гласовете.
А, за разлика от 2014 г., днес БСП
на Нинова има 5 евродепутати:
- толкова, колкото и ГЕРБ. Шестият, Александър Йорданов,
е депутат на СДС, не на ГЕРБ,
нали?.
Прибягването до плоската хитрина със свеждането на
партийната субсидия до 1 лев
на действителен глас напомня
за сълзата, която Цецка Цачева пророни от едното око по
време на телевизионния дебат с Румен Радев. Лъжата й,
че за първи път споделя нещо
„за дядо си, убит от комунисти-

седмица

те“, беше разобличена незабавно с кадри от предишно нейно
гостуване в предаването „Свободна зона“ на Георги Коритаров по ТВ+. Фалшът беше наказан, както се надявам да стане и с фалшивото намерение
на ГЕРБ да се вслуша със задна дата във волята на гласо-

Н

подавателите от референдума
на Слави. Те искаха и мажоритарно, и електронно гласуване, а ГЕРБ не можа да им осигури дори машинно. Така към
„успехите“ си Борисов добави още един: погребването на
илюзиите, че волята на народа е закон за него и ГЕРБ.

ай-смешното е, че когато предлагат закони и законодателни промени, българските управляващи не мислят, че сами ще страдат от тях, когато минат в опозиция. Няма вечни във властта. Няма незаменим и незаобиколим фактор. Няма с малко, но завинаги. Остава магаретата
в ГЕРБ да се убедят, че може и без Бойко Борисов. България отдавна го знае. Тя може без всички „магарета“, били те от ГЕРБ,
ДПС, ДБ, СДС, или ПП„Воля“. България трябва да се „обезмагарява“ не откъм четирикраки, които отдавана за народа са мерцедесите на прехода. С „омагаряването“ на хората във властта
трябва да се спре. Двукраки магарета, жадуващи за власт и облаги, у нас винаги ще се намерят. Въпросът е да не им поверяваме
да водят кервана…
Стр. 3

МАЗОХИСТИ ЛИ СМЕ?
Петър Цанев

М

азохизмът е извращение,
свързано с получаване на
удоволствие от изпитване на физическа болка. Резултатите от последните избори, проведени в Родината ни ме карат сериозно да се замисля дали голяма част
от сънародниците ми не са мазохисти. Защо ли? Ами защото за пореден
път те изпитаха това удоволствие, че
гласуват за една партия, която доведе държавата ни до просешката тояга. Сигурно ги боли от тежките констатации на брюкселските ни началници, че България е най-бедната държава в Европейския съюз. Може би ги
боли, че заплатите и пенсиите на сънародниците ни са най-ниските на
континента и че българите живеем с
цели десет години по-малко от другите европейци. Не може да не усещат
болката, че над два милиона предимно млади и образовани хора са прогонени от Родината ни, че към техните родители, баби и дядовци се провежда безсрамен геноцид и че България е в демографска катастрофа, т.е.
тя загива пред очите ни. Не вярвам,
че не чустват болките от сериозните

Илюстрациите на Наталия Касаджик са от книгата на Петър Цанев “ Към каква Европа ни водят”
проблеми в образованието и здравеопазването, че заводите ни са разрушени и че селското ни стопанство е

унищожено, че се харчат милиарди за
ненужна военна техника, уж с отбранителна цел. Затварят си очите и се

правят, че не ги боли от злоупотребите с власт от страна на тези, за които
пускат бюлетините си: за евтино закупените жилища и за отклонените европейски пари за частните им къщи.
Сигурен съм, че изпитват силната
болка от това, че сме на първо място
в класацията на корумпираните държави? Въобще няма област от живота ни, която да не е унищожена напълно. Всичко това е известно и всеки българин го знае прекрасно. Знае
също, че виновни за тази ситуация са
избраните от него управници. Следователно нормално е тези некадърници да бъдат изметени от властта и да
бъдат вкарани в затворите, след като
им бъде конфискувано цялото имущество, което са откраднали. Вместо
това обаче резултатите от изборите
сочат съвсем друго – некадърниците не само че няма да бъдат изметени
от властта и да са в затворите, ами ще
продължат да крадат и да ни лъжат,
че държавата ни се развивала добре.
И всичко това заради пустия му мазохизъм на българина – колкото по-силно го биеш, толкова по-хубаво му става. Боли го човечеца, но той си знае,
че трябва пак да пусне бюлетината за
тоз, който го удря с камшика.

След Евроизбори 2019:
ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЪЩО ПЛАЧАТ!
От стр. 3

Само дето към „моралните стандарти“ на ГЕРБ
ще се добавят стандартите на Борджийте и похватите на Ливия от времената
на император Клавдии. Извън страховитата страгика на това последно изречение се питаме дали не беше
по-добре Цветанов да беше
влязъл в затвора по някое от
делата срещу него, за да не
гледа как Илиана Беновска,
която Борисов вози с правителствения самолет от Рим
до Абу Даби, го причислява
към „магаретата с шпайкове“! В предаването й по
Канал 3, на 2 юни , т.г имаше такова подзаглавие: „Ще
спре ли Борисов магаретата
с шпайкове?“. Водещата беше
компилирала
твърдението на Борисов, че когато основавал партията имал 90%
рейтинг и „магаре да вържел, пак щяло да стане депутат“. Към това твърдение бе
каширана декларацията на
Цветанов, че за сега ще окачи шпайковете на гвоздея.
От казаното и зрителят и
Стр. 4

слушателят трябваше да заключат, че Цветанов надскочил сянката си и от „партиен
строител“ и се е превърнал в
„безполезен идиот“, както би
казал Орбан за всеки от бюрократите в Брюксел. Според
Илиана Беновска, той вече се
е превърнал във воденичен
камък на шията на Борисов
и партия ГЕРБ, така че беше
и вече го няма! Местните избори наесен ще покажат доколко е било правилно решението на Бойко Борисов да
отстрани този камък, но от
сега е ясно, че ако ГЕРБ загуби, това ще бъде приписано на лакомията на Цветанов. А ако спечели, ще е
победила, разбира се, харизмата на Борисов, този
„проповедник на любовта“,
както се изрази евродепутатът Иво Христов. За победата
на ГЕРБ открито работят минимум две телевизии – „Канал 3“ и Телевизия „Европа“,
плюс някои „присъдружни“
журналисти в „обществената“ БНТ и частните Би Ти
Ви и Нова ТВ. Да не забравим и агенция ПИК на Не-

дялко Недялков. Всички те
се занимават денонощно
с раздорите в БСП, сякаш
тя управлява, а не ГЕРБ на
Бойко Борисов.
За вътрешно партийната опозиция в БСП да не говорим. Някои от нейните
представители са готови да
загубят още едни избори,
само и само да могат да стоварят вината върху Корнелия Нинова. Сякаш без нея
БСП е печелила всички избори срещу ГЕРБ. Възможно е Конгресът на БСП да
гласува отново доверие на
Нинова, както и да избере
човек, който да председателства партията до избора на новия партиен лидер.
Решаването на проблема за
лидерския пост в навечерието на местните избори едва
ли ще помогне за по-доброто
представяне на БСП, но жребият вече е хвърлен. Все пак
Нинова ще отиде на Конгреса
с някакъв актив, непостигнат
при председателите Станишев и Миков: спечелването
на президентските избори,
двукратното увеличаване
ВЪПРОС НА ДЕНЯ

на броя на депутатите в 44то НС, увеличаването броя
на евродепутатите с един и
на гласовете за БСП с над 50
000, плюс свалянето на втория човек в ГЕРБ Цветан
Цветанов. Докато опозицията ще отиде, както габровецът
на кулинарна изложба: вместо да занесе свое кулинарно
произведение, той завел брат
си. На жадуващите за реванш
трябва да се задава непрекъснато един въпрос: какво постигнахте, когато Нинова още
не беше в ръководството на
БСП? Кой тогава ви пречеше
да победите ГЕРБ? Но това си
е лично мое мнение.
В политиката победите и
пораженията са относителни
и променливи понятия. Не
се знае какво губиш, когато
печелиш и обратното. Но,
ако европейските избори
изглеждат нещо отвлечено
за 70 на сто от българите,
свеждащи ЕП до синекура на 751 хрантутници, вътрешните избори – местни
и парламентарни, са нещо
друго. На тях се определя
настоящето и бъдещето на

България, нейните региони, области, градове и села,
а не бъдещето на бюрократичното образувание, наречено ЕС. Управляван от
една бюрокрация, отчуждена от националните държави, неизбрана от и не отговорна пред европейските граждани, ЕС е обречен
на вегетиране или разпад,
ако не се реформира в духа
на уважение към християнските и националните ценности и традиции. След английския Брекзит, може да
има Фрекзит, както и Италекзит. Въпреки пословичната си бедност, управлявана „успешно“ от партии
като ГЕРБ, България обаче ще напусне последна потъващия кораб. Не, защото управниците ни спазват капитанския кодекс,
а защото България отдавна спи на най-близкия до
дъното етаж и няма да чуе
оркестъра, който свири на
палубата на европейския
„Титаник“.
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По тактилната лента на
невиждащата Софийска община
Камелия Александрова
БСП - София показа как
ГЕРБ "усвоява" 2 млн. лв. евросредства чрез ремонта на 70-то
основно училище „Св. Климент
Охридски “
Милка Христова: призовам
кмета Фандъкова да ми покаже лично, на място в училището,
къде точно са поставени дъбов
паркет за 52 лв./кв.м, без ДДС, и
луксозен теракот за 53 лв./кв.м
Това е една история за ремонт. Поредна история за ремонт с европейски средства в
София. История за едни "усвоени" 2 милиона лева. И за видимите резултати от това усвояване.
Става дума за 70-то основно
училище "Св. Климент Охридски" в столичния квартал "Модерно предградие", район "Връбница". От година това училище е
в ремонт, а паралелно с ремонта
се провеждат и учебните занятия. Средствата за този ремонт
са европейски. Това училище е
едно от общо 26 училища и детски градини, за които през лятото на миналата година бяха
отпуснати европейски средства
по Оперативна програма "Региони в растеж". Общата стойност
на програмата е 63,6 милиона
лева, 58 милиона от тях са безвъзмездна финансова помощ, а
съфинансирането от страна на
Столична община е 5,6 млн. лв.
Заделените средства за ремонт
на 70-то основно училище са
около 2 милиона лева. След процедура по ЗОП, да извърши този
ремонт е избрана фирма "Мега
Хидрострой" ЕООД. Срокът на изпълнение е 245 календарни дни.
Ремонтът е трябвало да приключи на 26-и март тази година. Строителният надзор е възложен на
фирма "Софинвест" ЕООД, чийто
едноличен собственик на капитала е Столична община.
След получени поредица от
сигнали от граждани за некачествено извършване на ремонта и сериозно забавяне на дейностите, на 4 април 2019 г. заместник-председателят на СОС
от БСП Милка Христова и председателят на групата на социалистите в СОС и лидер на БСП
- София Калоян Паргов правят официално питане до кмета Йорданка Фандъкова. Част
от въпросите са свързани с това
дали са контролирани доставките на материали, има ли издадени досега протоколи или актове
от надзорната фирма за извършените строителни дейности в
това число и за лошо качество,

има ли наложени глоби и санкции на изпълнителя и в какъв размер...
Отговорът на питането е
забавен почти 2 месеца! Той е
включен в дневния ред по точка
84 на първата сесия на СОС след
евроизборите – четвъртък, 30-ти
май 2019 г. Самият отговор в рамките на три страници и половина
Милка Христова и Калоян Паргов
го получават едва в сряда, 29-ти
май, след края на работния ден.
"След като се запознахме
с отговора на кмета Йорданка Фандъкова с Калоян Паргов
не останахме удовлетворени, тъй
като в него на 3 страници пространно се обясняват целите и
обема на проекта, технологията
по сключването и изпълнението
на договора, без обаче да се дават
конкретни отговори на поставените въпроси, коментира Милка
Христова. - По наше искане разглеждането на отговора на питането беше отложено за следващата сесия на СОС, която ще бъде на
13-и юни“.

на ремонта до 5 април 2019 г. са
извършени повече от 160 посещения на обекта от представител
на възложителя, тоест Столична
община".
Изненадващо, едва в края на
март и началото на април тази
година, се появява протокол с
констатирани недостатъци. В
отговора на кмета Фандъкова на
питането от Милка Христова и
Калоян Паргов обаче не е посочено в какво точно се изразяват
тези недостатъци. При последваща проверка на 1 април 2019 г. е
установено, че тези недостатъци не са отстранени и е наложена неустойка в размер на 500
лева на ден, считано от 1 април
до отстраняването им?! От тази
дата до отговора на Фандъкова на
питането от Христова и Паргов
са изминали почти 2 месеца. В
отговора на кмета обаче напълно липсва информация за това
какво се е случило през този период - отстранени ли са недостатъците и ако не са, какъв е размерът на неустойката досега.

Милка Христова - общински съветник, заместник -председател на СОС от
БСП
установява, че то продължава да
бъде работна площадка, а ремонтните дейности са много далеч от
"рязане на лентата". Въпреки че
ремонтът по договор трябва да е
приключил в края на март тази година. В ранния следобед в ден петък работниците от строителната
фирма, които извършват някаква
дейност в училището, са по-малко от пръстите на едната ръка.
"Там се озовах в някаква паралелна реалност. Обектът, който трябваше да е готов в края

70-то основно училище “Свети Климент Охридски”
Възмутена от отговора на
кмета, Милка Христова решава
да провери лично дали твърденията на кмета Фандъкова по
повод питането, отговарят на
истината. И в петък, 31-ви май,
в ранния следобед, прави посещение в 70-то основно училище.
"Това, което видях, надмина
и най-лошите ми очаквания, коментира тя. - В отговора на кмета Фандъкова пише, че възложителят в лицето на Столична община и надзорната фирма в лицето на общинското дружество
"Софинвест" осъществяват непрекъснат контрол върху качеството на влаганите строителни
материали и изпълнените строително-монтажни работи. Кметът твърди също, че до настоящия момент са съставени всички
изискуеми актове и протоколи 18 на брой, като не са установени
отклонения от изискванията за
качество на строителните материали. В отговора също така
е посочено, че от стартирането
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"Имаме всички основания да
считаме, че съставянето на
констативния протокол от
март тази година за недостатъците по ремонтните дейности е провокирано именно
от нашето питане, коментира Милка Христова. - Когато
се подготвях за това питане ми
направи впечатление, че в количествено-стойностните сметки (б.а. това са таблици с цени на
материали и цени за изпълнение,
които съпътстват всеки един
такъв ремонт - ВИЖ В КРАЯ
НА ТЕКСТА ПЪЛНАТА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА
СМЕТКА), фигурират респектиращи цени на материали. Например: ще бъде поставен нов дъбов
паркет на площ от 1122 кв.м. при
цена 52 лева на квадратен метър,
без ДДС, на обща стойност около
58 000 лв., без ДДС; фаянс на цена
от 43 лева, без ДДС, теракот за 53
лева на кв.м., без ДДС".
При посещението в 70-то основно училище, Милка Христова

на март, е във вид на разхвърляна
строителна площадка, коментира Милка Христова. - Фасадата
на училището е някакъв странен
пачуърк от ярки, крещящи цветове, който е крайно неподходящ за
учебно заведение. Качеството на
изпълнението на настилките в
двора е изключително лошо. Плочите са наредени и фугирани по
безобразен начин. По примера на
тактилната лента от площад
"Гарибалди", която води незрящите в стената, тук цяла алея отвежда в дувара на оградата. Очевидно това е част от "почерка"
на управляващите, който ще остане в историята - пътищата
им водят до никъде. Вътре, в училището, стените на коридорите
и на стаите са боядисани в изключително неподходящ тъмносин
цвят. Новият дъбов паркет от
почти 70 лв./кв.м. с ДДС изобщо
не изглежда нов, освен това е изкривен, надут и неизползваем в
този му вид. От пръв поглед ста-
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ва ясно, че фаянсът и теракотът
в тоалетните изобщо не отговарят на цените от количествено-стойностните сметки. Освен
това са поставени изключително некачествено - криви плочки
и фуги. Озеленяването в двора се
състои от няколко полуизсъхнали
дръвчета и храсти...".
В отговора на питането на
Милка Христова и Калоян Паргов, кметът Йорданка Фандъкова твърди, че за всички вложени в ремонта материали се съхраняват мостри във фирмата,
осъществяваща надзор, това е
общинската "Софинвест". И че
тези мостри отговарят на поставените материали в училището.
"Тепърва предстои да изясним
колко вярно е това, защото на
пръв поглед нищо от казаното и
от отговора на кмета не съвпада с видяното от мен на място,
заяви Милка Христова. - И найважното - цялото това "изключително качествено" усвояване
на около 2 милиона лева е ставало под бдителното око на представителя на Столична община, който е бил на обекта точно
160 пъти по официални данни,
предоставени от кмета Фандъкова!".
Заместник-председателят
на Столичния общински съвет
от БСП добави, че малко преди
да си тръгне от училището младеж, представящ се за човек от
фирмата, извършваща ремонта, опитал да обясни удължаването на ремонтните дейности с
изграждането на ограда, която
не била планирана в поръчката.
"От това, което видях на
място в 70-то училище възникнаха куп нови въпроси, коментира
Милка Христова. - Затова предлагам на кмета Фандъкова да направим заедно инспекция на ремонта и тя на място да ми отговори на всичките въпроси. Да ми
каже дали това, което ще види
с очите си, я удовлетворява. Да
каже дали това е обектът, който е посетен 160 пъти от представители в Столична община и
не са намерени никакви недостатъци. Да посочи кметът Фандъкова къде в училището е поставен дъбов паркет, първо качество,
за 52 лв./кв.м., без ДДС. Да каже тя
като учител и директор на училище, дали фасадата на едно училище трябва да изглежда така,
като тази на 70-то ОУ. Да отговори на въпроса дали този ремонт наистина струва 2 милиона лева и кога ще му видим края.
Искам всички тези отговори на
място в училището. Чакам тя да
посочи ден и час, в който да направим заедно инспекцията".
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Фестивалът на патриотичната песен „Отечество“,

начинание вдъхновяващо и необходимо
Уважаеми граждани на
град Плевен,
Уважаеми гости на
град Плевен,
Драги участници във
фестивала на поетичната
песен „Отечество“,
Приятели,

ча. България се научи да
пее, тъй както през сълзи се пей. Да даде Бог вашата песен да обходи от
край до край цялата българска земя! Избършете с вашата песен очите
на скръбните ни майки

Вечният кръст на подвига

А

Н

а 2 юни, в град Плевен, бе открит Фестивалът на патриотичната песен
„Отечество“, организиран
от областната структура на
ПП „Нова Зора“ и Творческо обединение „Зора“ към
сдружение „Еразия“. Председател и на двете е неуморната и вдъхновена Евгения Иванова.
Тази година Фестивалът е
осми поред. Този факт предполага утвърждаването на
една традиция, привлякла
вниманието не само на плевенската общественост, но и
на състави и гости дошли от
различни краища на страната и изпълнили до краен
предел зала „Катя Попова“,
където в последния момент
бе приютена културната проява, заради лошата метеороло-

гична обстановка. 38 състава с председател Елка Недялкова
от цялата страна се включиха - преподавател в НУИ „Панайв 8-то издание на фестивала. от Пипков” и членове: преподавателят в същото училище
Валентин Недялков и Ваня
Делийска – ръководител на
детския хор „Звъника“, една
от културните гордости на
града.
Точно в 10:00 часа гръмнаха звуците на „Мила Родино“. След химна, с кратко
приветствие към участниците и зрителите се обърна
председателят на ПП „Нова
Зора“ и главен редактор на
едноименния седмичник Минчо Минчев. (Словото
поместваме отделно.)
Евгения Иванова имаше
привилегията да отЕвгения Иванова крие
фестивала и да понеуморна и вдъхновена
кани на оригинално укТехните изпълнения бяха оце- расената сцена, най-напред
нявани от авторитетно жури Фанфарния духов оркестър

от Начално училище „Христо Ботев“, Плевен, с ръководител Павлин Ангелов и Вокална
група „Ботевци пеят“, с ръководител Надежда Николова.
В деня на Ботев и загиналите за
Свободата на Отечеството, техните изпълнения бяха искрата,
от която лумна пламъкът на
патриотичните вълнения, обхванал и участници, и публика.
Заредиха се различни хорове и групи, индивидуални
изпълнители и дуети. Пееха
и млади, и стари, пееха участници и зрители. Журито не
прекъсваше участниците, водеше си бележки, понякога слушаше заинтригувано, друг път си
кимаха с глава един на друг,
но никой, както се видя, не се
усъмни в тяхната компетентност, авторитет и справедливост в оценките.

Наградени участници
Хорове:
Звание “Лауреат” бе присъдено за Хор „Балкански звуци“,
с ръководител Живка Петрова;
Първо място получи Камерен хор град Тервел, с ръководител Живко Колев;
Второ място бе дадено на Хор “Емилия Банчева” с ръководител Галя Кокорска;
Второ място получи и Камерна формация “Лира”, град
Нови пазар, област Шумен, с ръководител Милка Данаилова;
Вокални групи: Лауреат на Фестивала е вг от с. Одърне, община Пордим, с ръководител Величка Димитрова;
Първо място - вокална група “Дружба” при Народно читалище “Пробуда” 1907, село Подем, община Долна Митрополия;
Първо място се присъди и на Мъжка певческа група “Георги Измирлиев” от град Горна Оряховица, с ръководител Аспарух Костов;
Второ място – Вокална група “Извор” при Клуб на пенсионера, с. Телиш, област Плевен, с ръководител Веско Генчев;
Вокална група “Еделвайс” при Народно читалище “Иван
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Радоев”, град Пордим, с ръководител Красимира Борисова;
Трето място - Вокална група “Наша песен” село Коиловци,
община Плевен, с ръководител Николина Станчева;
и на Вокална група “Надежда” при Клуб на пенсионера,
град Белене, с ръководител Стефка Джантова.
Най-високата награда за индивидуално изпълнение получиха Ива Николаева Иванова от с. Стежерово, община Левски
и Румен Петков от Клуба на хора с увреждания, град Плевен.
Журито присъди звание “Лауреат” на Начално училище
“Христо Ботев” град Плевен - за цялостна творческа дейност;
златни медали получиха Фанфарен духов оркестър, с ръководител Павлин Ангелов;
и Вокална група “Ботевци пеят”, с ръководител Надежда
Николова.
Специалната награда на вестник “Нова Зора” получи Красимир Кунчев от град Червен бряг.
Специалната награда на ПП “Нова Зора” бе връчена на
Група за морски патриотични песни “Катерник” при Съюза
на офицерите и сержантите от резерва и запаса, град Созопол, с ръководител Наска Калата.
АКЦИЯ „ЗОРА“

Точно в 12 часа водещата
на събитието Даниела Заркова прикани участниците и публиката със ставане на крака да
почетат паметта на героите.
Воят на сирените влетя в зала
„Катя Попова“, издигна се над
смълчаните редове, изпълни душите и сърцата на присъстващите, и сякаш съедини
жарта на подвига в наднебесните български поселения с
живия пламък на патриотичното чувство, огласявано от
безсмъртните звуци на вечните български песни.
Организаторите бяха вписали в сценария и една изненада,
която се оказа може би най-неочаквана тъкмо за главния редактор Минчо Минчев. Той трябваше да награди с отличителен знак „30 години вестник
„Зора“ изявени доброволци –
разпространители на вестника. Оказа се, че Евгения Иванова и за това е помислила.
Знаците бяха предварително
изработени, а удостоверенията към тях – надписани.
Освен това за участниците,
които се състезаваха в различни категории, тя бе предвидила
многобройни награди и достойни отличия. За журито остана
само удоволствието да уточни
отличените.
Много колективи и отделни изпълнители бяха наградени. Награди получиха и много от организаторите, но найважния извод от този паметен
ден, 2 юни, около който всички се обединиха, е че Фестивалът на патриотичната песен е
прекрасно начинание - вдъхновяващо и необходимо.
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з съм гост на това
културното събитие, но ми е вменена високата
длъжност, да дам началото на патриотичното
надпяване, посветено на
деня на Христо Ботев и на
падналите герои за Свободата на България.
Малко е да кажа, че се
вълнувам, че се опитвам
да укротя думите, за да
не пропусна онези, без
които 2 юни би бил найобикновен ден от календара.
2 юни е най-високият
връх в стръмния път на
Родината, изкачен с изранените нозе и изпепелената душа на нейния
гениален син – великият поет на България –
Христо Ботев. Той е осветен от неговата кръв,
омълнен е от неговия титаничен дух, от пламенната му любов към поробеното Отечество. Това
е денят, в който„Земя и
небо, звяр и природа“, разчетоха като име на безсмъртието великото прозрение на поета: „Тоз, който падне в бой за Свобода,
той не умира!“.
Някой беше казал, че
всяко поколение трябва
да се бори за свободата си.
Но подвигът на Ботев и
онези 205 верни на смъртта и обречени на свободата негови другари, начертаха с кръвта си, „по
скали и по орляци“, вечните ориентири на своя ненадминат пример в несвършващите битки за
Свободата. За тях и за нея
са вечните песни на България. За тях и за всички,
които „в редовете на борбата“, найдоха своя гроб,
е нашата молитва днес.
Пейте, братя и сестри. Пейте и дано да ви
чуе цяла България. Найистинска и необходима,
и най-страшна за врага, е онази песен, която
е продължение на пла-

От ляво на дясно - Вана Делийска, Елка Недялкова - председател
и Валентин Недялков

Минчо Минчев
и сестри и запалете огъня във всяко българско
мъжко сърце! Дано чуе то
и нека Бог му припомни,
че подвигът и саможертвата в името на Родината е вечният кръст под
нашето свещено духовно
небе. Нека да бяга пред
вашата песен всяко зло,
нечестиво и поганско!
Нека да настане нов ден
за България, ведър и паметен, в който народът и
Отечеството ще пребъдат и тяхната молитва
към Честния Кръст ще
бъде слята с волята за
Свободата на България.
„Да воскреснет Бог
и пусть расточатся
врази Его!“.

Група за морски патриотични песни “Катерник”, град Созопол

Мъжка певческа група “Георги Измирлиев” от град Горна Оряховица

Фрагмент от публиката
в зала “Катя Попова”

брой 24, 11 юни 2019 г.

АКЦИЯ „ЗОРА“
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Златната змия на глобалния капитал
От стр. 1

доц. д-р Петър Голийски
От този момент нататък вече
само римските императори имали легитимното право да секат златни монети като символ
на своята върховна власт над
страните, народите и владетелите в древния свят. Така златото станало не само светски, но
и свещен и свещенически метал,
върху който в качеството си на
върховен жрец имал монопол
римският император. От Константин Велики нататък този
свещен и свещенически метал
станал собственост на Иисус
Христос, чийто наместник на
земята бил римският император и следователно той упражнявал правото на собственост
върху него.
Съобразно тази имперска
идеология всички други царе,
князе, вождове в древния свят
били подчинени на римския император във владетелската йерархия и като такива нямали
право да секат златни монети.
За сметка на това върху сеченето на сребърни, медни и други
монети нямало никакви ограничения. Ако някой владетел
(например германските крале в Европа от V век насетне)
все пак сечал златни монети,
то той го правел единствено
като наместник в качеството
им на локални монети на римския император с неговия лик
и римска символика на тях.
Всеки опит за сечене на златни
монети без санкцията и извън
признаването на авторитета на
императорите бил приеман като
оспорване на тяхното вселенско върховенство. И обратното
– всеки отказ от самоволно сечене на злато представлявало признание, че съответният владетел е включен в римското семейство на държави и владетели.

От Константинопол до Ню Йорк и Пекин

разец и с лика на източноримските императори. Кралете на
вандалите в Африка, които били
в постоянна вражда с василевса
в Константинопол, не получават
това право и емитират само сребърни монети. Единственото из-

ключение от този ред били англосаксонските крале в Британия, които секат златни монети със свой дизайн, който няма
нищо общо с римския, поставяйки се извън и явно противопоставяйки се на политическата система, оглавявана от
източноримския император.
Но и този англосаксонски „протест“ е до време, защото след
40-те г. на IX век за период от
400 години на Запад е прекратено изобщо всякакво сечене

мейството на християнските
владетели“ в Константинопол.
Другото изключение са няколко монарси в Испания, които
обаче секат своите жълтици
под формата на имитации на
арабски златни динари. Впро-

с прясно насечени арабски жълтици, на които липсвал образът
на Юстиниан. Дотогава арабите сечели монети, на които присъствали неизменно ликовете на
източноримските императори и
въпреки че воювали на живот и

Константинопол преди да бъде превзет от кръстоносците 1204 г.

чем именно арабите се оказват
големият враг на установената
още от Цезар и Август легитимистично-монетарна традиция.
Между 634 и 714 г. арабите мюсюлмани завземат огромни територии между Индия
и Южна Франция. Източната
римска империя води война на
живот и смърт в течение на десетилетия, за да сключи времен-

смърт с тях, признавали теоретично сюзеренитета им. Абд ал
Малик слага край на тази игра
и получава отговор под формата на византийско нахлуване на
своя територия. По този начин
Ромейската империя нагледно показала на целия свят, че
няма да се шегува с онези, които нарушават уникалния й свещен прерогатив да сече злато,
особено ако са в географския

Византийският
правоприемник

През 476 г. последният владетел на Западната римска империя Ромул Августул е свален
от варварина Одоакър, който
изпраща императорските му регалии на единствения останал
законен римски император в
Константинопол, като по този
начин признава върховенството на Източната римска империя (Византия). Реалният израз на признаването на този сюзеренитет от страна на новоизлюпените германски кралства
на Запад обаче била тяхната монетарна политика. Владетелите
на Франкското, Остготското,
Вестготското кралства приемат безусловно да секат своите
златни монети по римски обСтр. 8

Катедралата Сан Марко във Венеция

на златни монети.
Единствените други епизодични и периферни случаи
в християнския свят на опълчване на този златен монопол и прерогатив на василевсите са норманските крале на
Сицилия от XI–XII век, заклети врагове на Византия, които,
сечейки свои златни монети, отправят легитимистично предизвикателство към „главата на се-

но примирие с исляма през 686
г. Само шест години по-късно
император Юстиниан II (онзи
с отрязания нос, на когото нашият Тервел връща престола), вместо да се постарае да
укрепи обезкръвената си империя, нарушава примирието, но е позорно разгромен.
На изясняването на причината
за това шизофренно поведение
рядко се отделя внимание. А тя
е, че арабският халиф Абд ал Малик изплатил една от вноските
на дължимия на ромеите данък

обсег на армиите й.
Зад фасадата на
идеологията

Източноримските императори надали са знаели израза
„каквото и да си говорим, става дума за пари“, но със сигурност са били наясно с този житейски механизъм. Защото зад
яростното защитаване от страна
на римските/ромейските императори на уникалния им прерогатив да секат златни монети се криели съвсем прозаични

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ

и меркантилни мотиви. От времето на Цезар в Европа съотношението (рациото) злато –
сребро било 1:12, докато на изток, в Индия и Китай, то било
1:6 или 1:7, тоест спрямо Запада среброто било два пъти поскъпо. Следователно, според
монетарния историк Стивън
Зарленга, „зад свещения прерогатив на василевса да сече златни монети стои възможността
да се обменят централизирано
сечените [от държавата] златни безанти срещу локално сечените сребърни монети в съотношение 1 към 12 и същевремемно да се обмени същото сребро за два пъти повече злато на
кюлчета в Индия.“ Всяка намеса
в този механизъм щяла да порази в самото сърце могъществото на императора.
Тази система, действаща още
от времето на ранната Римска
империя, имала обаче като резултат изсмукването на сребърните наличности в Европа в посока на Индия и Китай,
където за 12 кг сребро можело
да се получи не 1 кг злато, както в Европа, а 2 кг. Неслучайно
в началото на II век римският
автор Плиний се оплаква, че
всяка година от империята в
посока на Индия и Китай изтичали 100 милиона сребърни
сестерции, равняващи се на 1
милион златни ауреуса. Това
изтичане на ценен метал се приема за една от причините за постепенното финансово изтощаване на Римската империя.
Ако в епохата, когато Римската империя се простирала
от Британия до Египет и от
Мароко до Кавказ, сребърнозлатното съотношение 12:1
изсмуквало сребърната ликвидност на империята в посока Индия и Китай, след рухването на Запада и оцеляването
само на източната половина
на Римската империя ситуацията се променя в положителна за константинополските императори посока. Ако до
V век Римската империя се явявала крайната западна спирка на
ориенталските стоки, което водело до изтичане на среброто й
в източна посока, след V век Източната римска империя вече се
превърнала в транзитна спирка. Сега вече, използвайки уникалния си монопол върху сеченето на златни пари, императорите в Константинопол не само
ставали посредници в търговията между Ориента и Запада, но
заигравали ролята на Индия и
Китай спрямо Европа. Купувайки срещу имперски златни номизми сребро или пък
стоки в Европа срещу сребро,
но преизчислено по курса на
брой 24, 11 юни 2019 г.

и нейните ловни полета

златната номизма, и препродавайки среброто или стоките на Изток срещу 2 пъти поевтино злато (или пък стоките
срещу двойно скъпо сребро на
местните пазари), имперските търговци можели да генерират печалби в аритметична
прогресия. Тази система, която
се задържала до 1204 г., буквално изсмуквала Европа в полза на
Византия и поддържала векове наред имперското финансово, икономическо и политическо могъщество. Нещо повече,
покрай всичко друго столетия
наред в християнския свят византийската номизма играела
ролята на международна сметководна единица и на един
вид „световна резервна валута“. Единствено арабите с оръжие в ръка успяват да се еманципират от този модел, сечейки
своите динари при курс 1:7 на
златото спрямо среброто, точно какъвто бил в Индия и Китай (а не при 1 : 12 като в Европа
и Византия) и при този „обменен
курс“ не губели сребърна ликвидност спрямо тези две страни
износителки на луксозни и с висока добавена стойност стоки.

вяването на цялостен контрол
върху посредническата позиция между Изтока и Запада.
А това значело неизбежен конфликт с Константинопол.
Удобният случай идва през
април 1204 г., когато превозените с венециански кораби рицари от Четвъртия кръстоносен поход, вместо да продължат
към Светите земи, са насочени
от венецианците против Константинопол. Великата столица на старата Римска империя,
акумулирала в себе си не само
хилядолетна култура, на и вековни богатства, е подложена
на варварски грабеж. Освен
важни търговски бази като
островите Крит и Евбея, венецианците получават 150 000
от общо 900 000 марки сребро
(близо 7 200 000 унции) плячка.
Разгромът на Византия
имал обаче и едно друго изме-

ставлява първото от няколкото
премествания на глобалния
капитал от източна в западна
посока, осъществили се през последните осем века. Но за разлика от следващите, които са извършени плавно и по мирен път,
това първо прехвърляне на капитали е насилствено и брутално. То обаче полага основата на
големия икономически и културен подем на Италия и Западна
Европа в следващите столетия.
За това директно свидетелства
фактът, че между 1200 и 1350 г.
лихвите, изплащани по заемите във Флоренция, падат от 2022% на 5-8%, а между 1240 и
1343 г. приходите на Флоренция нарастват 11 пъти.
Италианските джуджетаколоси

До 1204 г. Византия, ако се
възприеме формулировката
на Фернан Бродел, е отделен
свят-икономика, силен, агре-

морската посредническа търговия, от която натрупват капитали, които по-късно полагат
основите на банковите системи на двете държави.
Въпреки че Венеция съсипва бившия си сюзерен Византия и се окопава на бившите
й позиции в международната морска търговия между Леванта и Европа, тя се оказва
блестящ ученик на победения
си конкурент. Венецианската
република бързо се превръща в колосална стокова борса
и склад, като налага на своите европейски контрагенти условието те да идват на място
и да купуват и продават стоки
срещу моста „Риалто“ – практика, прилагана столетия наред от Източната империя.
Пак, подобно на Византия, Венеция установява силен държавен контрол върху финансите, икономическия живот

Западът плячкосва
Изтока

Докато Източната римска
империя се стремяла да наложи своя монопол в търговията с Ориента и да превърне
Константинопол в единствената стокова борса, където да
си дават среща търговци от
цял свят, някои сили на Запад
още от IX век опитват да се изплъзнат от хватката на василевсите. Амалфийците и венецианците, въпреки че са официални васали на Източната
империя, решават да нарушат
нейните ограничения за търговия с мюсюлманите. За да не се
набива това на очи, венецианците се ориентират към зони
встрани от имперското внимание – Тунис и Египет. През
IX век венецианците са вече на
александрийските тържища и
заобикаляйки Константинопол, започват да внасят в Европа подправки, коприна, текстил и злато. Чрез копирането в
по-малък размер на византийския търговски модел, основан
на разликата в рациото между
златото и среброто на Запад и
на Изток и възползвайки се от
мюсюлманското съотношение
1:7, печалбите на венецианците
от морската търговия с Египет
достигнали стотици проценти и
се превърнали в основата на богатството им. Навлизането в източната търговия обаче не само
послужило за натрупване на капитали във Венеция, но и показало на нейните търговци какви перспективи крие устано-

он бюджет на Франция с нейното десет пъти по-голямо население. Тази чудовищна концентрация на огромно богатство
в малка територия с малко население довежда и до изграждането във Венеция на първия в историята на Европа олигархично-плутократичен модел на държавно управление. Който обаче
(и това трябва да се признае) не
е лишен от чувство за „национална отговорност“ и в тежки
за републиката дни е готов да
жертва огромни средства с цел
спасяване на държавата.
От другата страна на Апенините посестримата и конкурент на венецианците, Генуа,
също остатък от византийските територии в Италия, до
един момент върви по сходен
път на развитие – производство на стоки с висока добавена стойност, морска търговия
и изграждане на прослойка от
свръхбогати. Едновременно с
това обаче ролята на държавата
в Генуезката република е минимална и по същество Генуа развива една средновековна laissez
faire икономика, особено в областта на финансите, сектор, оставен (за разлика от Венеция)
изцяло в частни ръце. Така през
1407 г. се стига до възникването под формата на Casa di San
Giorgio („Банката на свети Георги“) на обединението на частни кредитори, което установило контрол над Генуезката
република, превръщайки се в
държава в държавата.

Сцена от филма „Венецианския търговец“

рение, засягащо не само Венеция, а целия Запад. В очите на
католическия свят превземането на Константинопол поставило официален край на Римската империя, а оттам и на
поддържания столетия наред
уникален монопол на василевсите да секат жълтици, предоставящ на долустоящите и подчинени на императора християнски монарси правото да секат
в най-добрия случай сребърни монети. След отпадането на
старото ограничение изведнъж
в рамките на 6-7 десетилетия
Запада започва да сече златни
пари. Началото е поставено от
Фридрих Хохенщауфен през
1225 г. в Неапол, последван
от френския крал Луи IX през
1250 г., Флоренция през 1252
г., английския крал Хенри III
през 1257 г., Венеция през 1284
г. с нейния прочут дукат, папа
Йоан XXII в Авиньон през 1316
г. и т.н. Старият римки ред бил
рухнал.
Плячкосването на Константинопол и разсипването
на Източната империя пред-
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сивен, динамичен, от който
другите се боят и биват експлоатирани от него. Византия – това е новият Рим, който
обаче като своебразен и ироничен реванш за събитията от
II век пр.Хр. бива сразен от новия Картаген – Венеция. Новият Рим осъжда търговията като
недостойна и позорна за императора и висшите класи дейност,
които я оставят на представителите на простолюдието или
я вършат с подставени лица. За
висшите класи на Новия Картаген названието „търговец“ не
ознавача „търгаш“, а е комплимент и признание. Мощта на
Византия се кореняла в земеделието, търговията и производството на стоки с висока
добавена стойност, в голямата континентална територия
и в съчетанието на мощни сухопътната армия и флот. Венеция и Генуа са крайбрежни градове-държави, които живеят от
производството на стоки с висока добавена стойност, но още повече от морето и от средиземно-

и търговията си, като например въвежда практиката държавата с обществени средства да
строи огромни търговски кораби, т.нар. galere da mercato, които
после частни предприемачи наемат за извършване на едромащабната си международна търговия, простираща мрежата си
чак до Фландрия и до Англия.
В съчетанието от либерализъм и
държавна подкрепа и регулация
Венеция постепенно се превръща в търговски и финансов колос, особено след като в резултат
от войната Киоджа генуезките
съперници и конкуренти са елиминирани от левантинската и
егейската морска търговия. Когато през 1423 г. преди смъртта си старият дож Томазо Мочениго изброява активите на
републиката, на фона на размерите на Венеция и колониите й цифрите наистина будят изумление – брутен вътрешен продукт на глава от населението между 50 и 100 дуката,
равняващи се по покупателна способност на между 30 и
60 хиляди днешни щатски долара, и държавен бюджет от 1
615 000 дуката спрямо 1 мили-

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ

Поредица от несвързани помежду си, но с кумулативен
ефект, събития през XIV век
рязко променят посоката на
еволюцията на Генуезката република. Около 1330 г. северното разклонение на Пътя на
коприната от Китай към Европа, минаващо през териториите на Златната орда, вече не
функционира. Прекъсването
на трафика по този търговски
маршрут, който завършвал на
контролирания от генуезците
полуостров Крим, довежда до
срив на генуезката търговия
(а вероятно и на българската) и
това намира израз в спадането на обема на стокообмена на
Генуа: от 4 милиона генуезки
лири през 1293 г. той се свлича на 2 милиона през 1334 г. По
същото време венецианците се
възползват от генуезката ангажираност в района на Черно
море и с лекота се настаняват
на пазарите в Леванта и Египет,
а след победата си във войната
Киоджа (1379–1381 г.) Венеция
изтиква Генуа от източносредиземноморския стокообмен. По
този начин след като северният
маршрут, излизащ в Крим, секва,
южният маршрут на ориенталски
стоки се оказва също затворен за
Генуа и това принуждава капиталите й да търсят нови терени за
печалби.
Следва продължение
Стр. 9
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кономическата конфронтация между
САЩ и Китай, икономики номер едно
и номер две в света, достигна нов и още по-опасен етап
с предприетата от Вашингтон ескалация на търговската война между двете страни и
налагането на тежки антикитайски протекционистки мерки, на които Пекин отговори в подобен дух.Когато през
май м.г. САЩ за първи път поставиха пред Китай своите искания, свързани с китайската
търговска и икономическа политика, американските управляващи кръгове сметнаха, че
колкото и да се изострят американско-китайските отношения, каквито и войнствени изказвания да прави президентът Тръмп, накрая двете
страни ще постигнат някаква търговска сделка. Но както всички повърхностни анализи, и този щастлив сценарий
пренебрегваше ролята на обективните противоречия на капиталистическата система.
Веднага след глобалната
финансова криза от 2008г. ръководителите на големите капиталистически държави се
събраха в Лондон на среща на
високо равнище на Г-20. Там
те се зарекоха, че в отговор на
кризата никога няма да прибягнат помежду си към търговска война, подобна на търговската война от 30-те години,
която трасира пътя към Втората световна война. В действителност, обаче, на срещата в
Лондон се проявиха междуимпериалистическите противоречия, както и това, че лидерите на големите капиталистически сили не са в състояние да
изработят координиран план
за спасяване на световния капитализъм. Това е така поради обективното и неразрешимо противоречие между глобално интегрираната икономика
и системата на отделни капиталистически национални държави, между които съществува остро икономическо и политическо съперничество. Именно
това непримиримо съперничество, коренящо се в самата
структура на глобалната капиталистическа икономика, сега
изригна във формата на търговска война, предприета от
САЩ против Китай.
От времето на Първата световна война до сега противоречието между световната икономика и системата
на национални държави се
проявява в стремежа на всяка от големите капиталистически държави да се превърне в сила, господстваща над
света, в резултат от което неизбежно възникват военни
конфликти. След Втората световна война САЩ се издигнаха до положението на господстващата империалистичеСтр. 10

ска сила в света. Те използваха своята икономическа мощ
военно превъзходство над съперниците си, за да установят изгоден за себе си нов икономически и политически ред
в света. Междуимпериалистическитепротиворечия, които
бяха предизвикали две световни войни, бяха приглушени макар, че продължиха да тлеят. Под
претекст, че се води Студена
война срещу Съветския съюз,
Вашингтон успяваше да укроти амбициите и стремежите
на своите империалистически
съюзници, срещу някои от които САЩ бяха воювали в две
световни войни.
В края на 1991г. СССР се

държави да застрашат американското господство в глобален мащаб или в който и да е
регион на света.
Въпреки това през следващите десетилетия не спираше икономическият упадък
на САЩ. Америанската икономика все повече ставаше зависима от финансовите спекулации и паразитизъм на мястото
на доминиращата позиция на
промишлеността от годините непосредствено след Втората световна война. Този процес и доведе до финансовия
срив през 2008г. Губейки своята относителна икономическа хегемония, САЩ все повече прибягваха към военни-

ността, защото САЩ считат този
напредък за пагубен за своите имперски интереси. Това е позицията не само на Тръмп и на
антикитайските ястреби в администрацията му, но и на преобладаващата част от американския корпоративен капитал, на целия разузнавателен
и военен апарат, на голямата
част от политическата класав
САЩ. Така, например, върхушката на Демократическата партия, която иначе е крайно враждебна към своя противник Републиканеца Тръмп, настоява президентът да продължи
да бъде „твърд“ спрямо Китай.
Подкрепа за антикитайските
мерки на Тръмп изразяват и уж

Измеренията НА
ТЪРГОВСКАТА ВОЙНА
МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ

разпадна. Това събитие беше
възхвалено като тримф на капитализма, но всъщност отпадна и претекстът за поддържане на единството на империалистическите държави под американска егида. От
друга страна самото следвоенно икономическо съживяване и икономическият растеж,
който това съживяване предизвика, започнаха постепенно да подкопават икономическата хегемония на САЩ, защото се оформяха нови и стари икономически съперници
на американската свръхсила.
Вашингтон веднага осъзна, че нещата вървят в насока, която е неблагоприятна за
неговите господстващи позиции в света. Ето защо в началото на 1992гПентагонът излезе със своя нова стратегия,
според която в постсъветския
период задача на американската политика е да не допуска някоя държава или група

те средства, за да поддържат
своето глобално господство.
Ето защо през последните десетилетия Вашингтон води нескончаеми завоевателни разрушителни и кръвопролитни войни на различни места на света.
Задълбочащият се конфликт с Китай се корени в горепосочените обективни обстоятелства и макар да се изразява в стълкновение по въпросите на търговията, този
конфликт има много по-дълбоки корени. Положението на
САЩ спрямо старите съперници вече е разклатено и той категорично не желае да допусне издигането и на нов силен
съперник в лицето на Китай.
Затова исканията на Вашингтон към Пекин не означават само настояване за баланс
в търговията между двете страни. Те целят да попречат на икономическия напредък на Китай,
преди всичко в сферата на високите технологии и промишлеСВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

специфика“.
Управляващите кръгове в
САЩ са разбрали, че базиращият се на свободната търговия следвоенен световен
ред, който по-рано е облагодетелствал американския капитализъм, сега вече работи против неговите интереси. На дневен ред е протекционизмът,
упражняван от държавата в
интерес на големите капиталистически корпорации. И макар конфликтът с Китай да е на
преден план,подготвят се протекционистки мерки и спрямо други американски икономическисъперници . Тръмп заплашва да наложи високи мита
на вноса на автомобили от страни като Япония, Южна Корея
и преди всичко от Германия –
внос, обявен за заплаха за „националната сигурност“ на
САЩ, оказва се и силен натиск
върхуЕвропейския съюз.
Смисълът на американо-китайския търговски конфликт
може да бъде разбран единствено в един по-широк исторически и политически контекст. Защото също както се
възраждат хищническите методи на търговските войни от 30-те години, така на
повърхността отново изплуват и всички уродливи политически явления, характерни за онова драматично десетилетие. Опасността от световна война все повече нараства,
а в подкрепа на имперските си
цели и интереси САЩ разполагат свои войски по света – от Венецуела до Персийския залив и
Южнокитайско море.Пак подобно на 30-те години в САЩ, а и в
други капиталистически страни, активно се насърчават местните фашистки сили, за да бъдат хвърлени против трудещите се за смазването на тяхното
недоволство, ако това се наложи. Наблюдава се и тенденция към по-авторитарни форми на управление. Това става
на фона на сътресенията на
борсовите пазари, което вещае, нова финансова криза,
която ще бъде по-сериозна от
срива през 2008г.
И днес, както някога, войната, фашизмът и авторитаризмът представляват инструменти на едрия капитал
в защита на неговите интереси, включително и за смазване на класовата борба против
господството му. Те са пътят,
по който ако се тръгне, народите могат да бъдат хвърлени
в безумието на варварство, насилие и братоубийство. Това
трагично стечение на събитията може да бъде предотвратено единствено чрез издигането на принципна програма за социалистическо преустройство на световната
капиталистическа система.

левите Демократи като сенатора
Бърни Сандърс.
Единствената икономическа роля на Китай, която САЩ
биха допуснали , е да бъде американска полуколония. Обаче китайският режим оглавяван от президента Си, не може
да приеме такова подчинение.
Създавайки 400 милионна работническа класа посредством
реставрацията на капиталистическата собственост и посредством интеграцията на Китай в световния капиталистически пазар, този режим трябва в интерес на собственото
си оцеляване да продължава
да поддържа добри темпове
на икономически растеж на
страната си. Обективната логика на възникналото американокитайскопротиворечие заплашва с възникване на военен конфликт между двете страни. Това
е задачата на капиталистическия олигархат срамежливо наБистра Стайкова по материчан „Социализъм с китайска риали от чуждестранния печат
брой 24, 11 юни 2019 г.
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Бяха изминали пет години,
откакто поех ръководството на
Военно издателство. Събрани
бяха най-висшите началници
от министерството и Генералния щаб, от национални и армейски културни институти,
писатели и художници. В приветствието си Сивриев спомена, че родното ми село Катунец
е Ловешка околия, с което той
обясни бавната ми, но отмерена походка, бавното, но точно
мислене, меценатските ми жестове и въобще културния ми
уклон в издателската политика. Потърси корените за това
в полупланинските дебри на
този край. Но най-характерното, което запомниха всички, беше
опасението му, че ако продължи
да ме хвали, може да стовари върху ми възмездието на собствените му неприятели и врагове.
Неприятели Сивриев имаше. И завистници се въртяха
край него, но имаше и истински приятели. Някои останаха
край него до последния му ден. А
Никола Радев и Иван Радоев пренесоха урната с праха му от София до Златоград, за да легне в
майчиния си гроб.
В обикновените си общувания Сивриев проявяваше топлота и съпричастност. Понякога и хитра изобретателност. Ето
подобен случай. Със смях ми разказа как се спасил от санкция по
пътя София – Боженци. Отзад в
колата се е настанила съпругата
му и си подрямвала. Отиват в Боженци, където той вложи душата
си в една стара къща. Направи я
гнездо, удобно за живот и творчество, лично подбираше материала за модернизация, по-точно
за реставрация, изпипваше всичко със собствените си ръце, изпълняваха се негови проекти.
Та при едно от поредните пътувания, когато лети към
Габрово с волгата, някъде към
Български извор, млад старшина на КАТ внезапно вдига
„слънчогледа“. Иска документи и
е готов да впише наказание за
превишена скорост. Сивриев
бързо слиза от возилото, приближава строгия катаджия и тихо,
доверително, заговорнически му
прошепва:
Моля Ви, нека се наказваме
следващия път. Сега съм хванал
хубаво маце и всичко ще се развали!
Служителят се усмихва съучастнически и пътуването продължава.
Познавах припряния му характер и никога не си позволих
да го подиря я заради изтичащ
срок, я за поправка на текст,
който може да почака. Всяка редакторска или коректорска бележка трябваше да бъде обоснована. Защото той беше до
краен предел прецизен, точен,
държеше на образната диалектна
дума като на златна царица.
С отделни редактори в изда-

ДОКОСВАНЕ ДО ТАЛАНТА
30 години без писателя Станислав Сивриев (1924-1989)

телството имаше сложни отношения. Някои от другарствата
му се разпадаха като отломки от
ронлива скала.
Навремето подготвяхме поредното издание на сборника с
разкази „Фронтова дреб“. Книгата излезе трийсет години след
Отечествената война. Тези разкази не са описания на картини
от бойни действия или напъни за
панорамност. В тях има човешки съдби: чувства на страх и
мъжество, тревога, страдание и
радост, малко сън и повече сънища, автентичен говор и многозначително мълчание.
Един есенен ден на 1983 г.
отидох в дома на писателя да
получа ръкописа на „Фронто-

людение, откъс от книгата.
„Заповядването е взело да ми
се услажда. Бутам се навсякъде,
търся нещо за отдаване на разпореждане. Нещо топло се топи
в мен. Власт е това, както казва
полковият командир.“ Сивриев,
помощник-командирът, е гневен
на Марин, защото не изпълнил в
срок задачата да се построи мост
през реката. Ходил е да краде кокошки. Но трагична е била съдбата на момчето, мина е откъснала крака му. Без излишна словоохотливост авторът заключава: „Марин лежи на походно
легло, чуканът на бинтования му
крак беше върху сиво одеяло. Гледа ме тъжно и ме посича с думи:
Ти щеше да ме стреляш,

получи награда. Той обаче би
страдал, ако бъде втори или трети. Още е пред очите ми задоволството, което струеше от лицето
му, когато го поздравих за специалната награда на Министерството на отбраната за „Фронтова дреб“.
И как да не се радва, когато
посвети голяма част от живота
и творчеството си на мъжете в
куртки. Разказите му за войната носят неподправения дъх на
фронта. Приличат на дневник,
писан в кратката почивка преди
дрямката, доловили са тревогата на часовоя, дишането на боеца
до твоето рамо. В същото време
са неповторими художествени
творби на истински писател.

всеки подвиг, нравствен катарзис и мъжество, които показа в
книгите „Светът е стар“, „Завръщане след бягство“, „Хората са
навсякъде“, „И земята престана
да се люлее“ и др.
С напредването на годините се променяха настроенията
и душевния мир на писателя.
Разказа ми с ирония следното:
Остаряването ми влияе благоприятно на писането. Това особено забелязвам в Златоград. Порано току седна на машината –
тракам по клавишите, а долавям
шумове по улицата долу по калдаръма, чувам чаткането на дамски токчета. Скачах да погледна
през прозореца. Като надскочих
шейсетте, вече не се отклонявам
от подобни чаткания навън. Вече
светът е улегнал, сетивата ми са
успокоени...
Станислав Сивриев изпусна
този улегнал период на творец.
Отиде си на 62 години. Убеден
съм, че и днешният читател ще
се наслади на дарованието му,
ако разгърне която и да е негова книга.
БългариЯ над всиЧко!

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ

Станислав Сивриев с поетите Иван Радоев, Димитър
Стефанов, Марин Колев, Димитър Горсов и. Янислав Янков – 1974 г.
ва дреб“ и да си побъбрим. Пап- гос’ин помощник. Мината те преС радост Сивриев ми е разката беше старателно прибрана вари...
казвал за срещите си с хораи обрамчена с найлонов конец.
Кракът на Марин е отрязан та по времето, когато беше изРазлистих я на масата, поправки- – с отрязан крак разговор не ста- бран за депутат. Това му вливате тук-там бяха нанесени с харак- ва.“
ше живот, но събираше и много
терния за Сивриев ситен, но четСивриев иска да го попита: угнетение, че не може да реши
лив почерк. За рецензенти, ре- знае ли какво ме чака мене – днес, проблемите, които съдържадактори и оформители не гово- утре, другиден?
ха писмата до него. Чел ми е отрихме. Знаех, че той не би искал
Ние знаем. Загубва в Оте- делни писма, а и отговори от инда види определено име в края чествената война дясното си ституции и началници, гневял
на книгата си...
око. Цял живот разчита само се е и нецензурно е хокал големРецензия подготви Неда на другото, с което гледа и опис- ци и бюрократи. Той не залюби
Антонова. Тя вече беше издала ва света.
длъжността и почестите, както
забележителния си роман „ВойЗа това свое страдание той ни- някои се „абонираха“ за тях.
ната свърши в четвъртък“. Ре- кога не ми е говорил. Дали беше
Сивриев биваше смазван от
дактор стана деликатният Цве- надмогнал невъзвратимата фи- ударите на живота. Притихватан Северски.
зическа загуба?
ше в безмълвие. Така го срещПетнайсетина разказа бяха
Когато излезе „Фронтова нах пред касата на издателствоизлизали и утвърдени от читате- дреб“ през юли 1984 г., ми по- то. Поканих го при мен. Току-що
ля, но имаше и над трийсет нови стави автограф: „С всичката си беше загубил брат си. Само две
миниатюри в раздела „Мигове обич, дадена от Бога на моето думи отрони. Предложих помобез връщане“. Към тези стотина сърце! При тоя канглък за хора щта си. Не успя и да благодари и
страници имахме дребни пред- един – дори и полковник, стига!“ забърза, след като получи малък
Искам да усетите и радост- хонорар, невзет дотогава. Наложения за промени, които съгласувахме с автора. Прие ги с ния Сивриев, който съм виж- истина човек умира всеки път,
леко хихикащ смях, характерен дал аз. Обичаше да ти прочете когато загуби близък. Сивриев
за него. Хем съгласие, хем съмне- току-що привършено есе или още веднъж беше умирал при зание за тази или онази дума.
разказ. И след доловеното удо- губата на сина си. На фронта и в
Белетристът Сивриев беше влетворение у слушателя се рад- партизанския отряд преди Девеизпипал книгата хирургиче- ваше като дете. Та това беше не- ти той бе умирал многократно,
ски. Длетото на перото му изси- гова рожба. Не спестявах похва- губейки бойни другари.
чаше типични черти на всеки ге- лите си в такива случаи. СъпреТежко
съпреживяваше
рой.
живявах радостта с него.
страданията на героите в творЕто едно негово самонабСивриев се надяваше да бите си. Възпламеняваха го
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ДОКОСВАНЕ ДО ТАЛАНТА
30 години без писателя Станислав Сивриев (1924-1989)

О.з. полк. Георги Й. Георгиев

С

иври Паша му казваха приятели. Аз се отнасях към него с почитание.
Привличаше ме перото му. Неговият усет за думата, за ударението, за родопския диалект и
прелестта на говора са пословични.
Беше по-голям от мен с
осем години. Няколко месеца бе бродил из Балкана като
партизанин през 1944 г. След
това е бил на фронта като помощник-командир. Ранен е
тежко, лекува се легло до легло с моя земляк подпоручик
Константин Гайдаров (останал без крак и ослепен от мина
край р. Драва). Запознах се със
Сивриев, когато носеше майорски пагони. Стегнат, с изгладен брич и хромови ботуши. Беше издал стихосбирката
„Батальонът с песен се завръща“. Другаруваше с известния
създател и главен редактор
на сп. „Български воин“ Александър Гетман.
Обичах да чета есетата, разказите, очерците, публицистиката му. Беше роден психолог
и философ. Един циклоп, който виждаше неуловимите душевни движения и ги превръщаше в запомнящи се образи. Когато човек го чете, се
упоява от езика му, пленен е
от неочаквани сравнения и
сентенции. Известно време Сивриев беше униформен, но не
мислеше униформено. Стъпваше стегнато, но не беше скован
в поведението. Дразнеше се от
преклонението пред поста, дори
и най-високия.
Когато научих, че е подкрепил подписка за свикване на извънреден конгрес по
време на Априлския пленум
на БКП през 1956 г., не се изненадах. Това беше самият той,
разкрепостен, свободолюбец.
От военния санаториум в Наречен той изразяваше несъгласието си с консервативния
подход при смяна на дотогавашния курс и искаше публичност. Искаше широка демократична дискусия за дълISSN 1310-8492

бока промяна на курса.
Сивриев не ме изненада, защото знаех, че не се числи към
вечното мнозинство, което
гласува по команда. Той искаше лично да се убеди, да осъзнае и приеме дадена идея.
Моят тогавашен началник в Генералния щаб полк. Харамиев
отказал да подпише въпросната подписка. Влязъл в банята и се оправдал, че ръцете му
вече са мокри, ще изцала листа. Сивриев познаваше от пръв
поглед догматиците, страхливците, подлизурките. Бягаше от
хора без индивидуалност, странеше от некадърници и праволинейни създания.
Не търсеше ранга на пагона, а ранга на духа. Не е слу-

чайно общуването му с Илия
Бешков. Тогава той е младеж,
а Бешков – зрял мъж, четвърт
век по-голям от него. Намират
общи теми и са щастливи. Единият записва тези разговори
„до зори“, другият ръси самородни мъдрости. Бешков е петото дете на своя баща, надарен щедро от природата. В недовършената си автобиография
той пише, че не е очакван от никого, нито е станал надежда някому сред сборището от интелигентни и неграмонти, мистици и безбожници, добри
лели, зли снахи, пиячи, пуритани, музиканти...
Ето до този самороден,
но и образован творец отрано се приобщава млади-

Станислав Сивриев е роден на 16 септември 1924 г. в с. Даръдере, дн. Златоград. Изключен от гимназията заради членство в РМС. Завършва средно образование във Велинград.
Участва в Съпротивителното движение по време на Втората световна война. На 19 години е партизанин в състава на
Втора родопска бригада „Васил Коларов“.
След 9 септември 1944 г. е военен комендант на Златоград.
Участва във войната срещу Германия (1944-1945), където е
тежко ранен.
Служи в Българската армия. Завършва висше образование
във Военна академия „Георги Раковски“. Кадрови офицер до 1958
г.
През 60-те години работи като завеждащ литературния
отдел на сп. „Български воин“. Председател на Контролната комисия на СБП (1975). Избира да живее в с. Боженци и сам реставрира възрожденската си къща. Умира на 24 март 1989 г. Днес в
Златоград има негов барелеф. Възрожденска къща в стария град
е наименувана „Сивриева къща“.
Стр. 12
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Антология

ДЕНЯТ НА
ПОБЕДАТА
На Веселин Ханчев
Христо Черняев

Щом те видя с паласки на кръста
и с пагони на рамена,
и с лице, покрито с гъста
мургавина,
струва ми се, че ти си оня
прашен кавалерист,
слязъл за малко от коня
след щурма на Ниш.
Струва ми се, че си разузнавача
с прост реднишки чин,
стихнал вечно в скута на здрача,
слят с пръстта на Страцин.
Струва ми се, че ти побеждава
през снарядния смъртен танц
и прегази водите на Драва,
и взе Долни Михоляц.
Струва ми се, че в Алпите беше
и когато се върна през май,
кепето ти напълни с череши
родният край…
Нищо, че си двайсетгодишен.
С устрема си поривист
тогаз двайсетгодишните пишеха
новата ни летопис.
И светът безстрашен те знаеше,
и „ура“-то ти помни века.
И победата ни сияеше
от очите ти и от щика.
ят Сивриев. И не само остри
молива да записва, а заостря
наблюдателността си, мобилизира интелекта и дарбата
си да слуша, осмисля и синтезира избликващите мъдрости. Така стига до прозрението, че „подир Ботев и Захари Стоянов Илия Бешков е
най-неочакваното проявление
на националния гений. Защото като Ботев и медвенския
овчар Бешков няма предходници. Необикновеното му мислене, което без видимо напрежение оплита пространството
от парадокса до остроумната импровизация, изтънченото социално наблюдение и абстрактната логика не са мотивирани от прежни натрупвания“.
Осем години след като
Бешков си отиде от този
свят, през 1965 г., Сивриев и
Гетман предложиха на българите „Словото на Бешков“.
Без да е чел творбите на Бешков изцяло – писма, есета,
миниатюри, веднъж Емилиян Станев отронва пред Сивриев: „Добре че Бешков не си
науми да става писател! Инак
всички щяхме да бъдем излишни“.
Един недостатък на Сивриев се набива на очи. Опитвал съм се да го усмиря, да
го върна в неговата творческа
кула, да го отклоня от гневни
полемики или поне да ги притъпя, но той беше неприми-

рим. Ето един случай.
Серафим Северняк го нападна. Поводът беше Бешковото слово. По-точно изпускането на името Александър
Гетман във второто издание
– като съставител, заедно със
Сивриев, както беше първото.
Тогава често ходех при Сивриев на ул. „Славянска“, съседна на улица „Иван Вазов“, където се помещаваше Военното
издателство. Този ден той ми
прочете гневния си отговор. Северняк беше озаглавил статията си „Хората помнят“. Сивриев отговаряше: „Хората помнят, но и забравят“. Това бяха
огнени откоси на талантливо,
но озлобено перо. Изпаднал
беше в болезнена според мен
крайна възбуда, израз на дълбоко засегнато честолюбие. А
Гетман го нямаше вече, за да
помири двамата свои даровити приятели.
И при други избухвания Сивриев умееше да печели врагове или пък просто неприятели. И това се отнася както за армейските, така и за творческите среди. Всяко свое виждане
той отстояваше чрез контраатака, безкомпромисно, вън
от всякаква тактичност. Това
особено във войската беше
контрапродуктивно.
Сега, като мисля за Сивриев, си обяснявам казаното за
мене от него на едно тържество.
На стр. 11
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