
П
реди десетина дни 
в Мрежата се поя-
ви текст, който пра-
вдиво представяше 

проблемите на днешната бъл-
гарска действителност. Осо-
беното бе, че в него от първо 
лице говореше самият Тодор 
Живков. В пояснителната бе-
лежка се твърдеше, че това е 
своеобразно завещание на 
дългогодишния държавен 
ръководител на Народна ре-
публика България, по чиято 

изрична воля текстът–обръ-
щение към народа на Бълга-
рия, се публикува 20 години 
след неговата смърт. 

Въобще не се замислих от-
носно неговата автентичност. 
Достоверността на фактите, ло-
гиката на историческия процес, 
диалектиката на отрезвяването, 
убийствената мизерия на духа, 
която ни заобикаля, вопиющо-
то отчаяние в голяма част от на-
рода ни от безизходицата, раз-
рухата и геноцидното изтреб-
ление на хората на България, 
разбиваха на пух и прах, лъжи-
те които отричаха правдата за 
собствения ни живот, който сме 
живели и правеха думите на 
дългогодишния ни държавен 
ръководител навременни и 
нужни. Нямах право да отми-
на този текст с безразличие 
или със съмнение и да не го 
предоставя на читателите на 
в. „Нова Зора“. 
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СЪС СИЛАТА НА ИЗРЕЧЕНАТА ИСТИНА

Минчо МИНЧЕВ

Възпоменанията на един лишенец: за промяната на 10 ноември; за Тодор Живков и неговото дело; 
за „сивите шинели на Шесто“, за „Символ верую“ на „Нова Зора“ и надеждите за бъдещето

ДИАГНОЗАТА: 
ТЕЖКА ПОЛИТИЧЕСКА АНЕМИЯ!

Господин Ва-
цев, кое, според 
вас, е най-важно-
то, което трябва да 
се каже за първия 
тур на тези избо-
ри?

В. В. Има ня-
колко важни неща, 
но аз този път съм 
длъжен да започна 
с уговорки. Първо, 
не съм наблюдател 
на българския по-
литически живот 

и на българския вътрешнополитиче-
ски процес, така че сега съм някъде на 
ръба на своята компетенция. Второ - 
изборите още не са свършили, а при 

анализа на изборите все пак трябва да 
се тръгва от статиката, а не от все още 
разгръщатата се динамика. Трето - има 
един обичаен ред на даване (или взема-
не) на думата - след избори един цял ден 
говорят журналистите, на следващия 
ден – социолозите, които би трябвало 
вече да са преработили информацион-
ния масив от данни, и чак на третия ден 
се дава думата на такива като мен или на 
подобни. Този път не се чувствам много 
на мястото си в този дискурс, но вината 
и отговорността е ваша.

П. В. Аз мисля, че ще се справите.
В. В. Има едно такова правило: на 

радио „Хоризонт“ не бива да се отказ-
ва. Според мен, има два неща, които тряб-
ва да се кажат, макар и неразгърнато. Пър-
во, всички трябва да са доволни. Това е 
отново победа на здравия разум, над здра-
вите сили в българското общество. 
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Разговор на Петър Волгин и Валентин Вацев, 
проведен между първи и втори тур на изборите 

за местни органи на властта и излъчен 
по програма Хоризонт на 28.Х.2019 г.

През 1904 г. майсторът на късия раз-
каз  и гениален познавач на българска-
та душевност Елин Пелин пише повест-
та си "Гераците",  разказваща за епоха-
та  на първоначалнато натрупване на 
капитала в поелата по европейския 
път капиталистическа България. Още 
първите редове ни грабват с  фамилната 
идилия в големия дом на Йордан Герака 
и веднага откриваме приликата с пресъз-
дадена от Иван Вазов семейна атмосфе-

ра в къщата на чорбаджи Марко от ро-
мана "Под игото". Тези типични картини 
в нашата литературна класика красноре-
чиво, ясно и еднозначно говорят, че бъл-
гарския род, език и вяра са оцеляли  по 
време на дългата робска нощ само бла-
годарение на сговора, съборността,  па-
триархалното семейство и екзистенци-
алната връзка човек-труд-земя, където 
медиатор е бил трудът. 
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ОТКРОВЕННО 
ЗА ПОВАЛЕНА 

БЪЛГАРИЯ
(първа част –”Технологията на властта”)

“Петър отсече големия бор, кой-
то пречеше на хармана му. Това све-
то дърво, обожавано от прадедите 
ни, рухна под  брадвата на внуците и 
дълго лежа в калта”.

Елин Пелин - “Гераците”
Георги ВАцоВ

НД „ТРАДИЦИЯ“ ПРОТЕСТИРА 
В ИМЕТО НА ЗАКОНА! На стр. 6
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от стр. 1

По-конкретно – най-напред 
никой не бива да се съмнява в 
безусловната победа на ГЕРБ. 
Те победиха, и без да си кри-
вя душата, мога да ги поздравя. 
Без съмнение доминират – чис-
лово, технологично, и би тряб-
вало да имат голямо основание 
за радост, но най-умните от тях 
се досещат вече, че ГЕРБ е не 
толкова партия, колкото уп-
равленска корпорация. А уп-
равленските корпорации се оце-
няват - живота и делата им – по 
други скали и методи. Има жур-
налисти, които не са спрели да се 
борят за правото да оближат ръ-
цете на Б. Борисов, а ако може и 
краката му. И тази сутрин един 
от тях написа, че ГЕРБ е Б. Бо-
рисов, така че, отново Борисов 
победи. Ако искам да кажа нещо 
хубаво за Борисов ще се съглася, 
че като мислим за ГЕРБ, гово-
рим за Борисов, а като мислим 
за Борисов, говорим за ГЕРБ. 
Партията е Ленин и Ленин е 
партията – това сме го учили 
в едни други години. Истина-
та е, обаче – а трябва да ни ин-
тересува преди всичко истина-
та, а не комплимента – че ГЕРБ, 
оставайки си дело на Борисов, 
без съмнение, и негова главна 
грижа, е управленска корпо-
рация, която обединява бъл-
гарското чиновничество плюс 
балдъзите на чиновниците, 
плюс клиентелата. В този сми-
съл победата на ГЕРБ е безу-
словна и те имат право да по-
лучават поздравления, нека да 
повторя това,  но победата на 
ГЕРБ по-скоро навява тревоги 
затова, че машината, корпора-
цията, властната машина, коя-
то е отношения и връзки, по-
скоро побеждава този път с 
видимо, очевидно скърцане...

П. В. Е, то не може непрекъс-
нато да побеждаваш с апотеоз и 
с фанфари.

В. В. Точно така. Този път 
апотеоз не се наблюдава. Трябва 
да се каже кои са причините, за 
които аз предполагам, че са на-
лице. Първо, това е отсъстви-
ето на ц. цветанов. Без топли 
чувства към него, пък и към 
никой друг, трябва да кажа, че 
цветанов беше организацион-
ното сърце и мотор.

П. В. Мислите че ако той 
беше на терен, щяха да бъдат 
по-добри резултатите?

В. В. Не по-добри, а по-безу-
словни. Твърде висок е броят на 
балотажите. А ние сега говорим 
за динамиката на избори, кои-
то още не са завършили. Т.е. от-
съствието на Цветанов се усеща 
от анализаторите, а не се усеща 
от тези, които не са пропуснали 
повод да оближат подметките 
на Б. Борисов. Това са хора за-
висими, които очакват от него 
милион благодеяния. Аз не 
очаквам от него нищо, така че, 
мога да говоря това, което мисля. 
Така. Втората причина – вие я 
казахте преди малко, но съвсем 

накратко – България е някак 
си изморена от историческо-
то безвремие, което се спусна 
над обществото. Хубаво е то да 
е стабилно, както днес – днес то е 
стабилно – но в такива периоди 
на стабилност хората се сещат, 
че най-стабилното място все 
пак е гробището. Стабилност-
та срещу промяната – никой не 
може да каже кое е по-правилно! 
Обществото е изморено от този 
тип стабилност, която непрекъс-
нато се осъзнава като безпъти-
ца, безвремие, безцелност – 
освен строенето на магистрали 
разбира се, за което всички ние 
аплодираме.

П. В. Т.е. търси се нещо раз-
лично, има го това в общество-
то.

В. В. Именно. обществото е 
жадно за промяна, но не бива 
да му се внушава, че събаря-
нето на Б. Борисов ще бъде го-
лямата промяна. Въпросът за 
промяната е доста по-сложен. 
А има и трето – формации от 
този тип, управленски форма-
ции  от неидеологически, а от 
технократски тип имат един 
обективен – аз го наричам за 
себе си – период на полураз-
пад. Някъде на 10-ата или 11-
ата година тези конструкции 
стават безцелни и безсмисле-
ни. Няма да забравя как на пръв 
поглед, без видими причини, се 
разруши СДС. Днес СДС остави 
една сюрия горди наследници, 
всеки който поотделно е СДС. 
А когато са заедно няма СДС. 
Има скандал. Просто мисля, че 
времето на този тип управлен-
ски конструкции от непартиен 
и неидеологически тип  вече е 
минало. 10 години е разумния 
срок за търпение. Но разбира 
се, тези въпроси трябва да ги ре-
шава Борисов, ако да би могъл и 
ако да би искал.

Втората причина за довол-
ството е в БСП, и това го чух 
най-ясно формулирано от ува-
жаемия г-н К. Добрев, който 
вчера каза, че “ние се връщаме 
в местната власт”, тъй като не 
помня в колко областни центро-
ве “ние сме в балотаж”. Вчера 
особено ясно осъзнах, че няма 
начин да се развали настрое-
нието на БСП, защото те са аб-
солютно прави. Тяхната логика 
е много проста – ако отначало 
си бил в моргата и после са те 
пренесли в интензивното от-
деление, това хубаво ли е или 
е лошо?

П. В. Възкръснал си.
В. В. Разбира се. Каквото и да 

се каже на ръководния екип на 
БСП, те ти отговарят “Ами при 
Станишев, какво беше?” И човек 
е длъжен да млъкне, защото при 

Станишев наистина беше запри-
личало на морга. Да, наистина, 
Станишев решаваше други въ-
проси. Така че, на фона на състо-
янието на БСП от Станишевото 
и от Миковото време всяка про-
мяна е за добро. Всеки път, ко-
гато преминеш от моргата в ре-
анимацията, макар и окичен с 
тръби и със системи…

П. В. Дишаш…
В. В. Дишаш, и дори от вре-

ме на време и клепачите ти по-
мръдват. Клепачите на БСП 
помръдват.Това е радостно и 
топли нашите сърца.

П. В. Въпросът е доколко 
това помръдване е сериозно и 
доколко то може да предизви-
ка ентусиазъма на големи гру-
пи хора.

В. В. Вижте, помръдването 
е факт, не бива да се оспорва, 
работата е там, че ние станах-
ме свидетели през последните, 
да кажем 2 години на една ос-
ъзната не промяна, а подмя-
на на целеполагането на „По-
зитано“ 20. Неща, които не съм 
сигурен, че са забелязани от со-
циалистите, от т.нар. редови 
социалисти, членове на БСП, 
подчертавам членове на БСП, 
тъй като в България повечето 
социалисти вече не членуват в 
БСП, така стана. Редовият  соци-
алист, член на БСП,   може и да 
не е усетил, но на „Позитано“ 20 
направиха подмяна на целепо-
лагането. БСП беше обикнове-
на класическа партия, която се 
бореше за победа, т.е. за власт. 
Сега вече БСП работи по мини-
малистичния принцип – да не 
паднем под определена бройка. 
Да направим символна побе-
да, да участваме в обиколките на 
олимпиадата, можем да сме по-
следни, но все пак сме участва-
ли – т.е. - не сме умрели. В този 
смисъл няма сила, която да раз-
вали доброто настроение на „По-
зитано“. Не бих се и опитвал, да, 
клепачите помръдват. А доколко 
ръководството на БСП е успеш-
но в големия, във великия по-
литически спор, затова кой да 
бъде на власт и по какъв на-
чин – то някак не е ефективно. 
Те продължават да се сравня-
ват със себе си в минало време. 
Като си представи човек ситуа-
ция, в която още го е нямало, и 
като си представи другата ситуа-
ция, в която вече няма да го има, 
човек осъзнава колко е хубаво 
все пак да го има в някакво ка-
чество – макар пиян под маса-
та или тежко болен, или окичен 
със системи в интензивното от-
деление. С други думи не може 
да се спори с ръководството 
но БСП. Има ги, без съмнение. 
Имат ли шанс, ресурс и воля да 

участват в голямото прераз-
пределение и прелегитимира-
не на властта в България – не, 
нямат, но за тяхно оправдание 
ще кажа, че те и не искат да 
имат. Те искат друго. Голямата 
грижа на ръководството на БСП 
е да не отидат на публично мяс-
то, където има журналисти, кои-
то да попитат “Ами оставката?”. 
Наистина, трябва да се спре с 
това искане на оставки и да се 
приеме реалността. Но на този 
етап истината е, че БСП е по-
скоро идейно течение в ГЕРБ. 
Битката не е да се обърне бан-
кетната маса, а да се седне на нея, 
като онези нахалници от ГЕРБ се 
сместят малко, да ни дадат и на 
нас няколко места около банкет-
ната маса, ето, ние си идваме с 

лъжиците. Аз не усещам ника-
къв идеологически заряд, не 
усещам никаква идеологиче-
ска алтернативност. БСП може 
да заслужи правото да се нарича 
ефективна партия от ляв тип, 
едва когато – или ако - прежи-
вее три големи промени. Пър-
во, реидеологизация, тъй като 
те в момента не знаят нищо 
за собствената си идеология. 
Второ - реорганизация, тъй 
като организационния сектор 
е оглавен от великия българ-
ски политик К. Добрев, който 
няма време за организация, 
той има време за други неща, 
които са също много важни. И 
трето, репартизация – това би 
означавало ръководството на 
БСП да се отнася към партията 
си не като опасна сила, която 
трябва да се озаптява непре-
къснато, а като към безкрай-
но кадрово депо. Заиграването 
с “гражданска квота” в БСП е 
сигурен белег на това, че ръко-
водството на БСП не възприе-
ма партията си като партия.

П. В. А добър ли беше хода с 
Мая Манолова, според Вас?

В. В. Това е третият резонен 
въпрос. Да, това беше добър 
ход. Лошото е, че централната 
стратегема беше някак неско-
посна. централната стратеге-
ма беше как за първия тур ние 
работим с десните, божем, а 
за втория тур работим с леви-
те. Или някак обратно. Всичко 
това би могло да бъде ефектив-
но и да проработи, ако се приеме 
едно предположение – че бъл-
гарският ляв гласоподавател 
няма памет, че е като златна 
рибка, която помни само три 
минути. Да разделиш българ-
ските гласоподаватели на леви, 
на които обръщаш гръб, за да 
хванеш десните, които трябва 
да те забележат и накрая да се 
опреш на левите – това е тъпо. 
Тъпо и безсмислено. Аз знам 

кой измисли тази стратегема 
П. В. Кой?
В. В. Не, не бива да се нападат 

личности. Аз го познавам лично, 
той е мой добър познат. Пробле-
мът не е, че той е такъв, какъв-
то е, а че все още на някои мес-
та го вземат насериозно – при 
положение, че той самият не 
ги взема насериозно, а прос-
то им продава стоката си. Той 
е социолог, или поне така обича 
да го приемат, и е активна фигу-
ра. Но ние говорим не за човека 
на стратегемата, а за стратеге-
мата на хората. Идеята, че Мая 
Манолова ще повтори успеха на 
президента Радев на пръв по-
глед изглежда разумна, но на 
втори поглед се очертават раз-
лики, които не дават възмож-
ност да се действа така. Радев 
показваше безразличие към 
БСП, но никога не се е старал 
да й обърне гръб, докато Мая 
Манолова положи специални 
усилия никой да не може да я 
асоциира с БСП. 

Но пък самият замисъл съв-
сем не беше лош. Аз смятах че 
Мая Манолова имаше шансо-
ве, а защо да не кажа, че и сега 
има.

П. В. Това щях да ви по-
питам. Смятате ли, че тя има 
шансове сега, на втория тур?

В. В. Ще ви отговоря диалек-
тично – ако ви кажа, че има шан-
сове, това означава да стана 
жертва на желателното си ми-
слене. А и не съм силен в крат-
ките прогнози. Да, струва ми се, 
че тя има шансове. Но не мога 
да обоснова това мое предполо-
жение. Всичко зависи от състоя-
нието на т.нар. “душевен живот” 
в софийската градска, прости 
Господи, десница. Там по-скоро 
е нужна психиатрична експер-
тиза, а не политологическа. 

Едно от основанията от 
БСП да са доволни, а и самата 
Манолова да бъде доволна е, 
че наистина, от незапомнени 
времена, те направиха бало-
таж. Какво може да се каже по 
този въпрос? Първо - да, наис-
тина е така. Но това че си стиг-
нал до балотаж, там където бало-
тажа е бил немислим, това е ве-
лика психологическа победа, 
това е безспорна морална по-
беда, а защо не и идеологиче-
ска победа, за социологическа 
победа може също да се гово-
ри. Но това не е политическа 
победа! Тук, между социологи-
ята и политиката се вижда про-
пастта, която наистина трябва 
да ги дели. В България е прието 
българските социолози да да-
ват ум на политиците, а поли-
тиците да социологстват, кога-
то им падне, с повод и без повод. 
За мен политиката е суверенна 
област на човешко действие, а 
социологията е суверенен дял от 
науката.

П. В. Добре, обаче ако БСП 
не е така желаната алтернати-
ва от големи групи от обще-
ството, кой би могъл да бъде?

В. В. На този етап въпросът 

ви е преждевременен. Ще бъде 
отново конструкция на ГЕРБ. 
Там има един неприятен про-
блем – с тези, на които Б. Бори-
сов разчиташе, че може да се 
опре, а това е запаленото град-
ско гюбре, т.нар. „градската 
десница” на България, по-точно 
на столицата, там живот няма, 
има само запалени автомобил-
ни гуми. А да се опреш в коа-
лиционен план на български-
те патриоти също е много рис-
ковано, при всичките им оче-
видни различия, при тях има 
нещо общо. Те бяха във властта 
в нейните трудни периоди, и в 
момента са загубили основната 
част на общественото доверие, 
на което разчитаха. Казвам това 
със съжаление, защото българ-
ските националисти от време 
на време са ме и радвали. Сега, 
какво може да стане? Ако няма 
реална алтернатива – може 
да се повтори същото, но в по-
смешни и в по-дразнещи фор-
ми. Българско правителство, 
изградено „от каквото падне”. 
Обаче нали сега ние не говорим 
за парламентарни избори, а за 
статукво, което ще се възцари 
след 7 дни. Всичко ще бъде съ-
щото, докато в България не се 
появи автентична заявка за 
власт, защото третата глав-
на причина ГЕРБ да бъде така 
стабилен, това е, че автентич-

на заявка за власт срещу тях 
не е формулирал никой. Има 
много мераклии да седнат на 
масата заедно с ГЕРБ, но никой 
не е готов да обърне масата.

П. В. Т.е. някой трябва да 
излезе и да каже, както беше 
казал класика преди 100 годи-
ни - “Есть такая партия”.

В. В. Да, но да не лъже. Ако 
има такава партия, трябва да се 
каже, че има. А ако няма, а той 
лъже – това са отново игрите на 
диалектиката между моргата и 
интензивното отделение. Къде 
е по-добре, да си в морга или в 
интензивно, „изберете сами”.

П. В. Т.е. някой с воля за 
власт.

В. В. Някой с дълга воля. 
Воля за власт има във всеки об-
щински съветник, който желае 
да упражни властта си като под-
ложка за фирмата си. Аз сега из-
ползвам един стар и компроме-
тиран израз – нужни са хора с 
„дълга воля”. Изразът е компро-
метиран, защото е измислен в 
политически кръгове, които са 
ми по-скоро чужди. В европей-
ския период, между двете све-
товни войни, се появават сили, 
където се появява и теорията 

за дългата воля. БКП, впро-
чем, докъм 65-70-та година на 
миналия век беше именно по-
литическа сила с дълга воля, 
след това като комунистиче-
ска партия тя умря към сре-
дата на 70-те години и тогава 
започна „Новото време”, което 
ние сега приключваме. Защото 
същото това ново време наисти-
на приключва сега. Аз не се ше-
гувам, или поне не се шегувам 
много, когато твърдя, че ГЕРБ - 
това е наследник на БКП. Ако не 
беше проведен оня конгрес, на 
който БКП беше преименува-
на и идеологията й беше от-
винтена, за да се замести с дру-
га, БКП можеше спокойно да 
стане ГЕРБ – управленска кор-
порация, заедно с роднините, 
съсловията, с родовете, племе-
ната и клиентелата. Клуб на са-
мотните разбити сърца на пар-
тийните секретари.

П. В. Е, трябва да има нещо 
ново като форма.

В. В. Разбира се, историята 
се повтаря, но никога не се пов-
таря в същите форми. А кой още 
трябва да бъде доволен? Тряб-
ва да бъдат доволни журна-
листите, защото този път не ги 

мачкаха и не ги биха прекале-
но много, а пък социолозите са 
винаги доволни в такива слу-
чаи, защото техните заявки, 
по правило, са винаги добре 
заплатени. 

Но аз бих завършил този об-
зор с теза, обратна на тази, с 
която започнах. Вижте, в си-
туации на избори – и това го 
набюдавам отдавна, не е за 
първи път – най-страшната 
и най-опазваната държавна 
тайна - това е избирателна-
та активност в момента, кога-
то човек иска да я научи. Дой-
де момента да напомня колко е 
важно да се прави класическата 
разлика между легалност и леги-
тимност. Тази местна власт, ко-
ято вече се ражда - тя ще бъде 
легална, защото е законна. Ако 
някъде има нарушения и фал-
шификации, те няма да проме-
нят, както е прието да се казва, 
крайния резултат. Но има раз-
лика между легалност и леги-
тимност. Власт, която е произ-
ведена – независимо местна 
или централна - с избор под 
50% активност практически 
има да отговаря на много не-
приятни въпроси относно ле-

гитимността си.
П. В. То е така на много мес-

та, г-н Вацев.
В. В. На много места властта е 

нелегитимна, наистина. Преди 
няколко години от Европа дойде 
модата да се твърди, че тези, ко-
ито не участват в избирателния 
процес, всъщност са доволни. 
Опитаха се да завинтят в Бъл-
гария тази идеологема – ста-
на скандал и се отказаха. Ра-
ботата е там, че легитимността 
не се мери с цифри разбира се, 
но за истинска легитимност се 
говори само тогава, когато има 
достатъчно висока политическа 
активност. А когато политиче-
ската активност е ниска, може 
да се даде пример: как един 
лекар казва на пациентката 
си – ти си добре гримирана и 
хубава жена, признавам, но си 
тежко болна, защото хемогло-
бина в твоята кръвна карти-
на се вижда, че е 50. А долна-
та граница на хемоглобина е 
120, ако не греша. Политиче-
ският хемоглобин на цялата 
българска политическа класа 
вече клони към нулата. С дру-
ги думи, българската политиче-
ска система страда от тежка по-
литическа анемия и това е голе-
мият въпрос, за който си струва 
да се мисли.

П. В. Благодаря ви.
В. В. Благодаря и аз.

ДИАГНОЗАТА: 
ТЕЖКА ПОЛИТИЧЕСКА АНЕМИЯ!

ДИАГНОЗАТА...

от стр. 1

В "Гераците", символ на 
непоклатимото през вековете  
българско мироздание, е голе-
мия бор в широкия  стопански 
двор на селския стопанин. Но 
идва капитализмът. Не па-
зарният, не либералният, а 
обикновеният, този, който 
разрушава идилията, кой-
то размества  нравствените 
и социални пластове, уста-
новява  господството на па-
рите, възвишава индивиду-
ализма, паразитизма и соб-
ственичеството. Това е краха 
на извечното българско об-
щество, генетично свързано с 
традицията, с православната 
етика, с изнурителния, но чес-
тен труд, превръщащ оте-
чеството в място за пребива-
ване, където  едни се нагаж-
дат и оцеляват за сметка на 
духовната си деградация, а  
за неуспелите да се адапти-
рат настъпва лична траге-
дия.  Те загиват без да раз-
берат какво им се е случило, 
търсейки вината в себе си. 

Сто години по-късно, на-
родът на България преживя-
ва "дежавю" –  живеем в най-
бедната държава в нова Ев-
ропа, нацията е обезверена 
и нещастна, младежите, по-
лучили образование, профе-

сия  и умения в Родината си  
са  принудени да работят в 
чужбина, за да гарантират с 
труда си   благополучието на 
пенсионерите в Германия, 
Испания, Англия, Гърция, 

Италия, САЩ и Канада.
Тежка и безрадостна 

българска орисия!
Но вече знаем защо и как 

стигнахме дотук; знаем и пом-
ним, че  вината я носят точно 
определени хора, които тряб-
ва да понесат сурово наказа-
ние! 

Безспорно мнозина от мисле-
щите хора в България осъзна-
ват, че срива на народната де-
мокрация, дала достоен живот за 

огромното мнозинство българи, 
както и това, че днешният хал, до 
който ни доведоха безродници-
те и отвъдокенските емисари, е 
факт главно  поради фетиши-
зирания  животински стремеж 

към пари, власт и удоволствия  
на определена група хора, нари-
чаща себе си  "българска  полити-
ческа класа". Масата граждани 
виждаше това, което се случва, 
недоволстваше и  коментираше 
по време на социализма  в кух-
ните, а днес –  във фейсбук, но... 
дотук. Социалният отдушник 
сработва!  Всички очакват "Годо"! 
И той не закъснява. Идва  отвън, 
"облечен"  в "овчи кожи" и  повеж-
да тълпата така, че да му е удоб-

на за манипулиране,  хвърляй-
ки пари за "промиване на  мозъ-
ци", за   постигне на управляем 
хаос, за  създаване на разедине-
но и безволево общество, в ко-
ето непрекъснато се провоки-

ра соросоиден бунт на млади 
срещу стари, на  сексмалцин-
ства срещу хетеросексуални, на 
"сатанисти" срещу християни, 
на безметежното и безотговорно 
"свободолюбие" срещу ред, спо-
койствие, организираност, плано-
вост, реален просперитет и бъде-
ще! целта е в един определен от 
кукловодите  момент тази глад-
на, изтощена, обезверена "пих-
тиеста" маса да няма сили и 
желание да се противопоставя 

на новата си съдба, да бъде "пу-
шечно месо"  или да е  жив "мат-
риал" за всякакви социални, би-
ологични, химико-радиацион-
ни и прочее "експерименти"! 

И понеже има все още хора, 
които се съмняват  и подценя-
ват  ролята на субективния фак-
тор при подготовката и реали-
зацията на   процесите за декла-
сация и духовна деградация на 
цели общества и народи в днеш-
ния "цивилизован" свят, то  пуб-
ликуваме откровенията на един 
руски олигарх, известен с роля-
та си при избора на Путин за 
президент, който доскоро бе 
обвързан в роднински връзки 
с фамилията "Елцин", а през 
2015 г. попадна под амери-
кански санкции, но впослед-
ствие благосдклонно бе  час-
тично реабилитиран. Уверен 
в собствената си сила и изклю-
чителност, този руски продукт  
на "Новия световен ред", с от-
кровния си цинизъм е гарант 
за истинността на казаното 
от него, като само  по този на-
чин, ние, българите, можем да 
проумеем "технологията във 
властта" и на нашите домо-
расли "олигарси" и да осъзнаем, 
най-накрая, "КОИ?" са  тези, ко-
ито "карат влака" и ни водят 
към вече тридесет години към 
"пропаст"!

На стр. 4

ОТКРОВЕННО ЗА ПОВАЛЕНА БЪЛГАРИЯ



 брой 45, 5 ноември 2019 г.  брой 45, 5 ноември 2019 г.Стр. 4 Стр. 5

дена по инициатива на прези-
дента Путин? Действително 
ли тя ще помогне да се очисти 
държавния апарат в Русия от 
корупционери?

о. Д.: Естествено да, защото 
тя ще бъде изключителен PR на 
държавата. На първо време там 
ще се наложи да бъдат отстране-
ни някои неадекватни хора. Тези, 
които ще останат ясно ще разбе-
рат, къде може и къде не може 
да се пипа. Например необходи-
мо е да се прочисти   генералите-
та в армията. И веднага ще се по-
яви процес за съществуващите 
унижения на младите войници 
в армията. обществената пала-
та ще се намеси решително. Ге-
нералите няма да успеят даже и  
да мръднат. И така, по този на-
чин!

Н. А.: Как, според вас, трябва 

да се отнасяме към талантли-
вите хора въобще? Как вашата 
властова система ги използува?

о. Д.: Много просто. Веднага 
и завинаги ги купуваме. Или, 
ако сделката не може да стане, 
ги унищожаваме.

Н. А.: Физически?
о. Д.: Сега това не е на мода. 

Обичайната в подобни случаи 
наша технология е моралното 
им унищожаване. Аз вече ви 
разказах за какво се използват 
послушните вече бивши спе-
цове от КГБ и от другите специ-
ални служби. Морално ликви-
дираният противник доказ-
ва нашата сила и нашите без-
крайни възможности. Такъв 
нещастник, колкото по-висо-
ко крещи и моли за помощ, 
толкова по-добре. Той крещи, а 
никой даже  не  му подава ръка.  

И той става смешен. Останали-
те сами се усещат дали си  стру-
ва  да вървят срещу нас или не. 
Ето, Ющенко постепенно ста-
ва смешен. Особено след като се 
договорихме с Юлия Тимошен-
ко. Тя, между впрочем, е напъл-
но адекватен човек и профе-
сионален политик, помогна 
ни за Николаевския глинозе-
мен завод. Сега на  Ющенко не 
му остава нищо друго, освен 
да се разхожда из Европа и да 
моли за подкрепа. Резултатът 
от неговите усилия е смешен – 
на нас, европейците, се чудят 
как да ни угодят с всеки изми-
нат ден все повече и повече. 
Ще дойде време, когато всич-
ки интересни фабрики, цели-
ят транспорт на Украйна ще 
бъде наш. Това е сигурно. Така 
се прави играта.

Н. А.: Много твърда пози-
ция! 

о. Д.: Безкомпромисна игра 
– безкомпромисна позиция! 

Н. А.: Още малко да погово-
рим за икономика. Кажете, руб-
левата зона –  реална ли  е за 
страните от ОНД?

о. Д.: Разбира се, че е реална. 
Доларът има огромни пробле-
ми. Ние не бива да го сгромоляс-
ваме, а не можем и да се запася-
ваме, защото емисионните ли-
мити са колосално завишени. 
Еврото е непълноценно, за-
щото Евросъюзът не може да 
играе  с емисията, така както 
го прави Федералната резерв-
на система. Така че на страните 
от ОНД  им е нужна рублата за 
вътрешните им разплащания. 
Но с едно условие – в рублевата 
зона ще бъдат допускани само 

тези, които имат конструктив-
на власт.

Н. А.:  Можете ли до дадете 
пример за такъв подход?

о. Д.: Разбира се. Арме-
ния. Там предприятията ста-
ват наша собственост и се пре-
доставят добри гаранции на 
бизнеса. Поради тази причина 
и властната стурктура е добре 
конструирана.

Н. А.: Може ли да направим 
извода, че нашите азиатски ре-
публики имат добри шансове  да 
привлекат руския крупен  биз-
нес?

о. Д.: Да, може.
Н. А.: Благодаря, ви за инте-

ресното интервю, в което има-
ше истинска есклузивна инфор-
мация.

о. Д.: Моля ви, всичко това 
е именно за вашия ВИП бюле-
тин. Не трябва да се трансли-
ра във вестниците и в Интер-
нет. За тях по-уместни ще бъ-
дат други въпроси и други от-
говори.

мАТРИЦАТА БъЛГАРСКИ ИЗмеРеНИЯ

Дисекция на една система

Тази “изповед” е уникално сви-
детелство за уникалните про-
цеси, развили се в една вели-
ка и непобедима страна, коя-

то, както обикновено се случва там,  
по вина на свои ръководители и по-
литическата й класа  допуска да бъде 
разбивана, разгромявана, демобили-
зирана и обезверявана! Временно!

Споделеното от олигарха Дерипаска 
е дисекция на една система, която има 
за цел да държи в неведение и подчине-
ние цели народи и, в крайна сметка, ця-
лата планета. Това е  разобличаващия 
сам себе си “Трети път” на Бил Клинтън 
–  моделът мечта за Нов световен ред  на 
старите и нови глобалисти и неолибе-
рали. Уникалното в случая е, че след по-
бедата на САЩ в Студената война, мно-
го бързо Съветският съюз   се превър-
на в овладян и напълно контролиран 
нов пазар за инвазия на транснацио-
налните компании. След десетилетия-
та напразни усилия, това бе и заветната 
цел на Запада Русия да бъде обезкърве-
на и обезсилена откъм военни възмож-
ности и да бъде изкорен  изключител-
ния  патриотизъм на руския народ. Ня-
колкото богати семейства – собственици 
на ФРС,  отдавна бяха сложили ръка на 
всички възможни системи за контрол 
и въздействие върху населението  по 
целия свят – бе останала само неовладя-
на територията на социалистическата 
система, начело със СССР.  За десет го-
дини, по време на управлението на Ел-
цин, американците успяха да съдадат и 
възпитат свои клонирани копия, на ко-
ито и предадоха властта в Русия. И, как-
то казва Дерипаска:  “Ние вече се научихме 
от САЩ на правилното поведение и даже 
подобрихме техните технологии”.

За един от избранниците на вла-
деещите Русия американски “клонин-
ги” “центърът” бе определил първона-
чално и Владимир Путин като човек от 
групата на демократите-реформато-
ри в Санкт-Петербург. С негова помощ, 
най-вече при ликвидирането на опас-
ния  исламски фундаментализъм в 
Чечня, руският бизнес успя да реализи-
ра модела, за който говори Дерипаска 
в интервюто си. И този модел, под зор-
кото око на отвъдокеанските куратори, 

функционираше изправно: постепенно 
и методично суверинитета на РФ изтъ-
няваше. Американците уверени в своя-
та изключителност и силово наложеия си 
авторитет не забелязаха, обаче, че новият 
лидер на Русия внимателно и професио-
нално анализира и прогнозира разви-
тието на събитията, и че е способен да 
направи своите непоколебими и верни  
изводи. След историческата реч на Пу-
тин на конференцията по безопасност-
та в Мюнхен, през февруари 2007 г., все 
още много малко от присъстващите 
там западни политици успяваха да ос-
мислят, за какво им говори руският 
президент. Те тогава не се и напрягаха да 
търсят отговор на собствения си въпрос: 
“Who is mister Putin?“, разчитайки че след 
президентските избори през 2008 г., 
ще намерят нужния им “ключ” към но-
вия президент. На практика така и ста-
на. Последва наглата военна  авантюра 
в Грузия, ловкото подвеждане в СС на  
ооН за  Либия и последвалата ужасява-
ща  смърт  на Кадафи, уволнението на 
московския кмет Лужков и т.н. След све-
товната финансова криза, провокирана 
от САЩ и довела до тежки последици за  
Русия, министър-председателят Путин 
осъзна, че нищо добро не очаква Русия 
по избрания от Горбачов и Елцин общ 
“партньорски” път  със САЩ и страни-
те от НАТо. Напротив, новите “прияте-
ли” задействаха  политиката  на изола-
ция на РФ и обграждането ѝ  от нови и 
от кандидат-членове за НАТо.  Путин, 

за когото от  първостепенно значение 
винаги е било спазването нормите  на  
православната етика и морал, грижата 
му за по-добър живот за обикновените 
хора и величието на отечеството, пом-
нейки и бомбандировките над Югосла-
вия, решително се заема  със създаване-
то на високоефективна  отбранителна 
мощ на страната, повежда борба за  из-
кореняването на корупцията и започва 
формирането  на огромни  федерални 
парични  фондове, които да предпаз-
ват държавата   от готвените є иконо-
мически и финансови капани.    

Запознавайки се с циничните откро-
вения на  руския олигарх  Олег Дери-
паска, ще има наши читатели, които ще 
бъдат изненадани от почти пълното 
съвпадение между откровенията на 
руския милиардер със случилото се и 
случващото се днес в България. В това 
няма нищо странно, защото, от една 
страна, подходът на американските спе-
циални служби и икономически консул-
танти, по същество, е бил унифициран 
за нашите две страни, а от друга –  на-
шите народи са извървяли почти един 
и същ исторически път, помагайки си 
взаимно, заблуждавайки се и съвмест-
но борейки се с враговете на правосла-
вието и славянството, и затова избо-
рът на решения в двете страни  е поч-
ти един и същ. Но когато срещу нас бяха 
хвърлени огромни мракобесни сили, зом-
бирани един път завинаги да приключат 
с духовността, със съборността, със су-

веринитета ни, при това използвайки 
непознати механизми, схеми и прийо-
ми и предателството на политическа-
та класа, то измъкването от примката 
бе почти невъзможно. Все пак Русия на 
Путин успя!

Ако заменим само имената на руски-
те олигарсите и политиците отпреди 
десет години с днешните наши “първен-
ци”  ще  видим, как във времето саморас-
лите “избрани” от клуб “Г-13”,  от кръга 
“Капитал”, от сдружение “Глобална Бъл-
гария” и от конгломерата “КТБ, #КОЙ?“ 
и кръгът „Банкя”, наемайки политици-
менижъри, подбирани сред   посред-
ствени партийци, адвокати, учители, 
счетоводители, сервитьори, борчета, 
охранители и пр. “късметлии” и млади 
кандидати за славата, създават мафия, 
която  прави и невъзможното, за да по-
падне в орбитата на “властната техно-
логия” и да се добере до добре платени 
постове, гарантиращи им власт, пари и 
удоволствия. 

Да, това е “технология”, но ръкотвор-
на и под контрола на могъщия финан-
сов  транснационален капитал, а не на 
обективно сложила се система за грабеж 
и измама на народите!

Въпросът е, след като знаем всич-
ко това, ние, мислещите и можещите, 
имаме ли решение? Естествено, че има-
ме! Но преди всичко трябва заедно  да 
си изясним, кои сме и какво искаме! 
Трябва да намерим най-големия “общ 
знаменател” и да формулираме каузата, 
която ще ни превърне в “сговорна дружи-
на”! Трябва да открием и издигнем своя 
лидер! Трябва ни  смелост и вяра, за да 
пречупим гръбнака на конформизма, 
на всепоглъщащата младото поколе-
ние животинска страст към пари, власт 
и удоволствия, за да ударим по  наста-
нилото се сред нас  безродие и кири-
якстефчовщина! 

И когато свършим всичко това,  
децата ни ще се завърнат, ще раждат 
тук, в България,  своите  деца и наши 
внуци, които  ще огласяват със сме-
ха си поля и планини, ще благодарят 
и ще се молят за родителите си, пре-
върнали се в  жители на небето, които 
също се молят за тях! 

И България ще пребъде!

ОТКРОВЕННО ЗА ПОВАЛЕНА БЪЛГАРИЯ

Въпрос на журналиста Ни-
колай Асмолов: Олег Владими-
рович, неотдавна президентът 
на Русия ви прие в резиденция-
та си “Бочаровски ручей” и вие 
му изложихте своите мащабни 
планове за участието си в ме-
талургичния и енергиен бизнес в 
Средна Азия. Как да си обясним 
този ваш интерес към азиат-
ските проекти?

отговор на олег Дерипа-
ска: Едрият бизнес, както и все-
ки друг, търси свободни ниши 
за своята дейност. Но едрият, за 
разлика от дребния и среден та-
къв,  е  привързан технологи-
чески  към държавната власт. 
Преди всичко – във финасова-
та сфера, след това в техноло-
гията за управлението  на об-
ществото, в политическите 
структури,  в публичната ин-
формация и т.н. Трябва да се 
отчитат всички фактори, започ-
вайки с обществените настрое-
ния още в етапа на формиране-
то на претендиращите за власт 
групи и завършвайки с финан-
совите институти. Ако едрият 
бизнес не държи ръката си на 
пулса на тези процеси, то той не 
може да реализира своите про-
екти. 

Н. А.: Разкажете ни, как днес 
оценявате дееспособността и 
ефективността и на властта 
в Русия, и на руския крупен биз-
нес?

о. Д.: Властта в Русия се 
сформира окончателно съвсем 
неотдавна, преди година-две. 
Това е времето, когато в струк-
турите на властта  престанаха 
да се промъкват хора с неадек-
ватно поведение, натрупали ка-
питалите си като на “игра на ру-
летка”, а не в резултат на  из-
ползването на системен подход. 
Сега всички те са отстранени 
– някои от тях вече не са живи, 
други са в затвора, но голяма-
та част от тях  харчат остатъка 
от  парите си  в чужбина. Ня-
кой от тях разбира се изпитват 
силна носталгия.

Н. А.: Това за  Березовски, Хо-
дорковски, Гусински, Живило ли 
се отнася? 

о. Д.: Да, за тях , но и за 
много подобни на тях. Имен-
но сега властта в Русия е в ръ-
цете на тези, които са способ-
ни да вземат решения и то 
така, че да се конструира сис-
темата на управление на дър-

жавния апарат, на средствата 
за масова информация и на 
всички останали елементи за 
управление на масите. За тази 
работа се намериха  добри ме-
ниджъри. 

Н. А.: А Путин, извинете, 
мениджър  ли е? Или той сам си  
взема решенията? 

о. Д.: Президентът на Русия 
е своего рода топ-мениджър, 
който управлява цялата страна. 
Той е умен, адекватен, човек 
който никога не превишава 
пълномощията си. Забелязахте 
ли как заработи  правителстве-
ният апарат, как работи про-
куратурата, съда, специалните 
служби, как работят телевизи-
онните канали, пресата? Напро-
во блестящо! Всички те помагат 
на икономиката, на бизнеса, а 
не му пречат, както беше до не-
отдавна. В този случай може да 
се дават пари, което ние и пра-
вим! 

Н. А.:  “Ние” – това крупни-
ят  бизнес ли е? 

о. Д.: “Ние” –  това е реал-
ната власт в Русия.  Крупният 
бизнес  е част от  технологията  
за управление.

Н. А.: Ако не е тайна, кой 
влиза в този ваш кръг? 

о. Д.: Това не е тайна! Всич-
ки тези, които последователно 
се обединиха около първия пре-
зидент Борис Елцин, тези, които 
поеха отговорността да прием-
ат тежки икономически и со-
циални решения. Въпреки оп-
итите да се разиграва картата 
на  популизма, каквито имаше 
огромно количество – и в поли-
тиката, и в икономиката на Ру-
сия. Твърде често това бяха хора 
неграмотни, даже бих казал 
глупави...

Н.А.: А имена от този ваш 
кръг  бихте ли назовали?

о. Д.: Губернаторът на Чу-
котка Роман Абрамович, мой-
та персона, ръководителя на  
банка МДМ   Андрей Мелни-
ченко. Да продължавам ли?

Н. А.: Благодаря ви, разбрах. 
А тази власт демократична ли 
е, как я оценявате?

о. Д.: Къде по-демократич-
на? Но при положение, че от-
хвърлим приказките за демо-
крацията, при която някой 
като че ли нещо решава, вли-
зайки в кабината за гласува-
не. В действителност кабините 
съществуват, за да може насе-

лението да има възможност 
да ходи на избори – с духова 
музика, тържествено. Това на-
селение трябва дълго да помни, 
че е имало демократичната 
възможност да избере  този,  
когото иска. Това е елемент за 
стабилизиране на обществени-
те процеси. Съвършенно е ясно, 
че икономиката, едрият конку-
ретноспособен бизнес, не мо-
гат да поемат такъв огромен 
риск  – произволно назначава-
не на менижърите в държав-
ния апарат, както на някой 
му хрумне! Нито в една запад-
на страна няма такъв произвол, 
а при нас, в средният ешалон 
на управление съществуваше 
такава ситуация. Това силно 
пречеше на властта и бизнеса. 
Сега този риск е ликвидиран, да, 
и кадрите са защитени. Кадри-
те за управление на страната и 
държавата трябва внимателно 

да се подбират. Държавният ме-
нижър трябва преди всичко да 
бъде адекватен, преди всичко 
по въпроса за приоритета на 
бизенеса в държавата. На вто-
ро място, той трябва да е про-
фесионалист. В този случай има 
всички шансове властта да го 
подкрепи,  включително и с дос-
тойно материално стимулиране. 
В никакъв случай той не трябва 
да “взима под масата” самосто-
ятелно – където си иска и кол-
кото си иска. За съжаление, все 
още има области в Русия, къде-
то този въпрос не е отрегулиран. 
Що се отнася до моите отноше-
ния  с Владимир Путин, то те са 
изключително близки, топли и 
дружески. Вие правилно сте за-
белязали че Владимир Влади-
мирович е човек, който умее 
много внимателно да слуша и 
да запомня, да анализира, и да 
реализира  идеите си. Аз много 
го ценя и не съжалявам, че на-
времето нашия избор се спря 
на него.

Н. А.: Кажете, във вашия 
бизнес съществено ли се  стиму-
лират чиновниците материал-
но? Как се  предпазвате от обви-
ненията в корупция?

о. Д.: Не ме разсмивайте! 
Никъде в света чиновниците, в 
т.ч. и в провоохранителните ор-
гани, съдиите не живеят с ми-

зерната си заплата, получа-
вана от бюджетната каса. Ако 
човек правилно разбира всич-
ко, ако той е задействан в тех-
нологията за упражняване на 
властта, то в такъв случай  на 
него му се полага таково ниво 
на заплащане, каквото е необ-
ходимо за много доброто оси-
гуряване на  неговия и на се-
мейството му живот. Филмите 
и блокбастерите за борбата с ко-
рупцията са необходими за ши-
роките маси от населението – 
това е особена   пиар кампания 
на държавата. Така е и при нас, 
така е и в Америка, навсякъде. 
При това не е корупция, когато 
едрият бизнес плаща заплати 
и осигурява допълнителен до-
ход на държавния чиновник. 
Корупция има тогава, когато 
държавният чиновник произ-
волно “взима под масата”, къ-
дето си поиска, и когато си по-

иска. Затова говорихме вече.
Н. А.: Още един въпрос. Няма 

ли да се занимавате със смяна-
та на ръководителите в репу-
бликите в Средна Азия? Много 
от тях са упреквани в узурпа-
ция на властта, в тоталита-
ризъм?

о. Д. Узурпация, тотали-
таризъм – те са  следствие от 
низкия професионализъм на 
управляващите екипи, зато-
ва са и тези обвинения. Слаб  
“PR”  на държавата. Аз ще пов-
торя  и ще уточня, за да бъде 
разбрана технологията за уп-
равление на обществото. Гру-
па хора, осъществяващи влас-
тта в дадена държава, приемат 
решение за формата на тази 
власт. Сега тази форма е демо-
крация, защото широката пуб-
ликата е убедена, че тях ги уп-
равляват тези, които те са из-
брали  в кабинките за гласува-
не. В някаква степен това е така. 
След гласуването истинските 
носители на властта приемат 
решение, кой ще оглави упра-
вленската структура – един от 
тях  ли ще е или някого ще на-
емат за тази работа. В Русия, 
например, ръководителят е 
наемен мениджър. Това е оче-
видно, защото Путин не е биз-
несмен. След като е взето това 
решение, то се формализира и 

реализира. За избора на лиде-
ри в средноазиатските републи-
ки ние работим с тях, но в поли-
тическия процес пряко не се на-
месваме. Ние вече се научихме 
от САЩ на правилното пове-
дениеи даже подобрихме тех-
ните технологии.

Н. А. Имайки предвид ваши-
те близки отношения с прези-
дента на Русия Владимир Пу-
тин, как изграждате отноше-
нвията си със “силоваците”, из-
лезли от специалните служби?

о. Д. Обикновено. Ако кръ-
гозора на човека позволява ние 
му даваме работа в съответ-
стващата  на неговото ниво на 
компетенция. В съветското КГБ 
имаше прекрасни разработки за 
поддържането на политическа и 
социална стабилност.

Н. А.: Западът няма ли да се 
изплаши ако използвате лагери, 
психодиспансери, ако се нало-
жи да използвате подобни ста-
ри схеми?

о. Д.: Новите пиар техно-
логии позволяват да се действа 
изпреварващо, като се избяг-
ват ненужни скандали. Западът 
така или иначе преглътна ки-
тайския Танянмин и влага в 
стабилността на КНР огромни 
средства. Ще преглътне и Нови-
ят ред в Русия.

Н. А.: В специалните служ-
би не се ли появява желание да 
вземат  властта под свой кон-
трол?

о. Д.:  Ние приемаме в струк-
турите на управление само оне-
зи бивши служители на сило-
вите структури, които разбират 
приоритетността на финан-
совите механизми. Т.е. при-
знават нашето лидерство. Ако 
бивш КГБ-шник, даже с голям 
опит, няма кръгозора и не раз-
бира, че той е длъжен вярно да 
служи на реалната руска власт 
– шансовете му са нищожни. В 
същото време, ние изпитваме 
голяма необходимост  от хора,  
които умеят да реализират тех-
нологията на нашия контрол 
над обществото.

Н. А.: Интересно, а как смя-
тате, каква е ролята на опози-
цията в структурата на влас-
тта? Въобще тя нужна ли е?

о. Д.: Задължително е нуж-
на. В противен случай техно-
логията за управление на ма-
сите става непълноценна. На-
пример в Русия ние успяхме 
да сформираме немаргинални 
опозицианни групи и добре да 
ги управляваме. Техните функ-
ционери са напълно наши и 
добре им плащаме. Съществу-
ват и маргинални групи, с кои-
то ние също добре работим. Да-
дем им, а след това им вземем 
даденото и т.н.

Н. А.: Каква според вас е ро-
лята на Обществената пала-
та, която неотдавна бе създа-

Предупреденият е въоръжен

от стр. 3

И
мето на нашия герой е олег Дерипаска –  световният “алу-
миниев крал”, собственикът  на заводите ГАЗ и концер-
на  “Базовый елемент”, крупният транснационален  енер-
гиен и медиен бос, с активи за над 28 млрд. ам.дол. през  

2008 г. Сега вече са значително по-малко.
Ето, какво казва той в интервюто си  за ВИП - Бюлетина “Вре-

мето на Евразия” през  март 2006 г. – шест  години след избирането 
на Владимир Путин за президент на Русия. Публикуваме това ин-
тервю-идповед като уникално свидетелство за уникалните процеси 
развили се в една велика и непобедима братска страна, в която под-
ходът на матричните профили не се различава особено, поради об-
щият цивилизационен модел, който е формирал народите ни. Про-
четете и запомнете. Предупреденият е въоръжен!

Олег Владимирович Дерипаска
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НД „ТРАДИЦИЯ“ ПРОТЕСТИРА 
В ИМЕТО НА ЗАКОНА!

от стр. 1

В края на краищата става-
ше дума за правдата и истина-
та на едно време, което въпре-
ки тоталното отрицание на 
централи, медии и агенти на 
неолиберализма, се опитваше 
да ни накара да забравим, че 
онази България, която загуби-
хме, за 30 години бе достигна-
ла върховете на своето иконо-
мическо и духовно развитие, 
бе събрала възхищението и 
завистта на света със своята 
1300-годишнина и освен хиля-
дите фабрики, заводи, освен 
стотиците язовири и каска-
ди, освен ТЕц-овете, жилища-
та и почивните станции, успя 
да построи атомната централа 
„Козлодуй“ със шест реактора, 
а за годините след 10-ти ноем-
ври нова демократична Бъл-
гария може да се похвали само 
с един ниско технологичен за-
вод за боклук! Затова пък на-
родът обедня тотално и загу-
би всичко придобито с толко-
ва труд и лишения. Текстът на 
„Тато“ изкъртваше до корен 
отровните зъби на мантрите 
за всякакви мултикултурни 
и европейски ценности. Така 
че въобще и не се замислих, и 
текстът, какъвто го знаете, за-
мина за печат. 

Ефектът беше поразителен. 
Вече цяла седмица, след мина-
лия вторник, телефонът в ре-
дакцията звънеше като на по-
жар: Поздравления, благодар-
ности, предложения за издаване 

на брошура, на аудиодиск и пр., 
и пр. Бях и зарадван, и съще-
временно смутен, защото ся-
каш пред очите ми се ражда-
ше повторно една своеобраз-
на българска 

есен на патриарха, 
в която, нито покрусата и 

горчилката, нито последовател-
ността и логиката в действията 
на генетично заложените пре-

датели и предателства, нито 
неблагодарността на довче-
рашните съпартийци и сърат-
ници, не са били в състояние 
да помрачат удивителното са-
мосъзнание за отговорност  
на Тодор Живков пред наро-
да, пред Отечеството, пред бъ-
дещето на държавата България. 
И хората разбираха това. Обхва-
на ме някакво необяснимо въл-
нение. Стана ми и тъжно, и чог-
лаво. В него имаше нещо, кое-
то сякаш съм преживял, нещо 

и видяно, и забравено. Така 
пред очите ми, за кой ли път, 
изплува тревожната сцена, коя-
то вече 30 години не мога да за-
бравя, и която илюстрира моите 
дълбоки несъгласия и съмнения 
от онзи период. 

 Краят на една епоха
Януарските нощи на 1990 

година бяха студени и ясни. 
Живеех на висок етаж в едно 

работническо общежитие, а в 
прозорците на отсрещния блок 
блещукаха сините телевизион-
ни екрани. Бяха дни, в които жи-
вотът бавно улягаше след въоду-
шевлението от скорошната про-
мяна. Все още хората не се криеха 
зад плътни щори, пердета и ре-
шетки. Тогава видях нещо, което 
и до днес живее пред очите ми. В 
един миг, един след друг, внезап-
но започнаха да угасват телеви-
зионните екрани. Стоях изпра-
вен пред прозореца, а зад гърба 
ми моят телевизор работеше. Ко-
гато се обърнах видях как на ек-
рана бившият държавен глава 
слиза по някакви стълби, нара-
мил вързоп, или може би одеяло. 
Камерата показваше смутените 
лица на двама-трима охраните-
ли край него, а аз запомних из-
потените от горчевина, вълне-
ние и горест, многодиоптърни 
очила на Тато. оказа се, че това 
е репортаж за преместване-
то на „престъпния диктатор“, в 
някоя от килиите на следствения 
изолатор. Картината бе дотолко-
ва тягостна, че нито чух, нито за-

помних дикторския текст към 
нея. Помня само точката, която 
се появява на угасения телевизи-
онен екран, и която безпогрешно 
показва приближаващия край на 
кинескопа. В тази януарска ве-
чер тя беше ярка и продължи-
телна и сякаш искаше да ме по-
дсети, че всъщност си отиваше 
една цяла епоха. 

Какво обаче са видели преди 
мен съседите от отсрещния блок, 
какво ги е разтърсило и смути-
ло, че и те като мен са посегнали 
да угасят телевизора, така и не 
се случи да узная. Мога само да 
се досещам за тази тягостна не-
известност, която може би ги 
е споходила, и която спохожда 
хората, когато безвъзвратно 
се разделят с нещо, което дос-
коро е топлило  душите им.

Два позабравени цитата
„Онова, което не ми дава по-

кой и много ме измъчва, споде-
ля Тодор Живков, в едно старо 
интервю, година преди своята 
смърт (5 август 1998 г.), е че мно-
го хора, в това число и ръководни 
кадри, бяха подложени на оскър-
бително охулване; поколенията 
ще разберат, че съм посветил це-
лия си съзнателен живот в полза 
на народа;  че пред себе си виждах 
не дълъг път, а дълг към своето 
отечество, който изпълних“. 

По-нататък Тато споме-
нава, че оставката му е била 
ненавременна, че не си е да-
вал сметка, „че властта пое-
мат хора, които щяха да след-
ват Горбачов до Деветия кръг 
на ада“; „който тотално ни 
предаде като сравнително млад 
обществен строй, като СИВ, 
като военен договор“.  А на въ-
проса каква би била България 
днес, ако бяхте успели да спре-
те перестройката, той отго-
варя: „Ключът на развръзката 
беше в наши ръце, в ръцете на 
Москва. Западът нямаше ключ 
и това го изненада. Но Горбачов 
проигра всичко. За този ключ аз 
съм се борил да го държим и ако 
бяхме успели, щяхме да напра-
вим преход, да съхраним социа-
листическия строй и да го пре-
устроим към постиженията на 

съвременната цивилизация.“
 Аз,  лишенецът!

Няма как да забравя, че съм 
имал три-четири срещи с То-
дор Живков, разбира се след 10-
ти ноември. По-важното от тях 
съм описал и съм дълбоко удо-
влетворен, че зад престорена-
та веселост, зад убедителната 
твърдост и обиграност, аз ус-
пях да различа дълбоката ра-
нимост на този човек, който 
с идеите, механизмите и пох-
ватите на своето време, бе ус-
пял да пришие крилата на 
една увереност и самочувст-
вие и на моята младост. И те 
бяха превърнали мен, лишене-
цът, както се изразяват русна-
ците, недолюбваният и пре-
следват от „сивите шинели на 
Шесто“ поет, в убеден радетел 
и участник в строителството 
на новото бъдеще на България. 
Професията ми на локомотивен 
машинист, освен усещането или 

илюзията, че само мъжете с лъв-
ски сърца, единствено се раждат 
машинисти, ме караше да отми-
навам с усмивка демонстрира-
ната елитарна извисеност и зле 
прикритото снизхождение на 
мнозина мои събратя по перо. 
Не винаги обаче се стърпявах 
пред волностите им. За тяхна 
огромна изненада ги прикан-
вах с моите очи да видят Бъл-
гария като огромен слънчев 
експрес, като слънчогледо-
ва нива обърната към ясното 
слънце, като дом, в който меч-
тите се сбъдват... 

На стр. 8

СЪС СИЛАТА НА ИЗРЕЧЕНАТА ИСТИНА

Краят на една епоха-януари 1990 г.

На 1.11.т.г. от 11 до 13 ч. 
Национално друже-
ство „Традиция“ ор-
ганизира честване на 

Деня на народните будители и 
съпроводено с протестно шест-
вие свързано с изземване на ис-
торическото оръжие от 7 чле-
нове на Управителния съвет на 
дружеството и на 12 души от ре-
гионалните му клонове. Шест-
вието беше официално разреше-
но от Столична община И пре-
мина по маршрут: НДК – бул. 
„Витоша“ – Президентството 
–  Министерски съвет. Форми-
ранш в четири блока членовете 
на „Традиция“, облечени в опъл-
ченски, въстанически, хайдушки 
и униформи от Първата и Вто-
рата световна война, бяха воде-
ни от председателя на Управител-

ния съвет на Национално друже-
ство „Традиция“ подполковник 
о.р. огнян Маринов, магистър 
по право, полковник; от пол-
ковник о.з. Станчо Джумалиев, 
вицепрезидент на Съюза на ев-
ропейските военно-историче-
ски групи и от полковник о.з. 
Тодор Предов, д-р по право и 
председател на Правната коми-
сия. В шествието взеха участие 
повече от 250 души от над 20 ре-
гионални клона от стараната, 
както и от сродни патриотични 
организации с близка родолю-
бива дейност. Множество граж-

дани дефилираха след унифор-
мените блокове. Под звуците на 
барабан дефилираха – наци-
оналното знаме на Република 
България, Самарското знаме, 
знамето на Национално друже-
ство „Традиция“, военно знаме 

и знамената на отделните ре-
гионални клонове. Множество 
плакати отбелязваха Деня на 
будителите, както и послания, 
адресирани към държавни ин-
ституции, свързани с наруше-
ния по време на незаконното 
изземване на исторически оръ-
жия на членовете от Управи-
телния съвет и регионалните 
клонове, с които се извършват 
възстановки на исторически 
събития, национални празни-
ци, изложби, открити уроци по 
история в училищата, свързани 
с бележити дати от българската 

история. 
В своя маршрут шествието 

спря пред Съдебната палата, по-
строи се в блокове и отново проз-
вучаха сканрирания с искания 
към съдебната система да уп-
ражнява строг контрол за за-
конност в действията на ГДБоБ 
МВР, както и за бързото при-
ключване на образувани досъ-
дебни производства и за връ-
щане на неправомерно иззето-
то историческо оръжие.

Пред Министерския съвет 
от специална уредба звучаха 
патриотични маршове и пес-
ни, изви се голямо, кръшно, 
народно хоро от участници 
облечени в национални но-
сии. особено се открояваше 
девойка облечена като Рай-
на Княгиня. Пред събраното 
множество, председателят на 

регионален клон София Ивай-
ло Танчев запозна присъства-
щите с незаконните действи-
яна ГДБоБ и Прокуратурата, 
по време на извършеното в 
дома му претърсване и иззем-
ване, продължило около осем 
часа, въпреки че тези истори-
чески оръжия преди много го-
дини са декларирани офици-
ално в Националния военно-
исторически музей. 

След неговото изказване 
полковник о.з. Станчо Джума-
лиев заяви, че НД „Традиция“ 
веднага е уведомило ръковод-
ството на Съюза на Европей-

ските военно-исторически 
дружества, където членува от 
2008 г., както и Народното съ-
брание, Президентството, Ми-
нистерския съвет, Главният 

прокурор, Председателят на 
Върховния съд, председатели-
те на Парламентарните групи 
в Народното събрание, Съюза 
на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва и др. 

Полковник о.з. Тодор Пре-
дов, се обърна към множество-
то с думите: „Уважаеми колеги 
и приятели, дами и господа, чес-
тит празник 1 ноември – Ден 
на народните будители. Днес, 
ние отдаваме почит към на-
шите предци, които в годините 
на мрачното турско робство 
работиха за пробуждането на 
българския народ от дълбоката, 

почти 500-годишна летаргия! И 
те успяха! Поклон пред тяхно-
то светло дело! Да живее Бълга-
рия!“ След тези вдъхновяващи 
думи той прочете протестна 
декларация от НД „Традиция“ 
адресирана до г-н Бойко Бори-
сов, министър-председател на 
Република България. По-къс-
но документът бе внесена в 
Министерския съвет, придру-
жен с няколкостотин подкре-
пящи декларацията подписи. 

Със скандиране „Закони-
те за всички!“, „Ние сме буди-
тели!“, „Да живее България!“, 
шествието се върна по съ-
щия маршрут до НДК и при-
ключи в разрешеното от об-
щината време. 

Снимки: Борис Марков

Евгения Живкова пред портрета на Тодор Живков и надслова на конференцията послучай неговата 
стогодишнина, организирана от редакционния съвет на в. „Нова Зора“ и п.п. „Нова Зора“ в зала 7 на 
НДК на 8 ноември 2011г.
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Н
а  30.11.2019 г. недо-
волни и протестира-
щи граждани подне-
соха траурни венци 

за всяка политическа партия 
и ги оставиха пред парламен-
та. Това е поредното събитие-
протест, организирано от при-
теснените родители и гражда-
ни. Причината – все по-оглу-
шителната тишина от страна 
на властимащите за диалог от-
носно новия Закон за социал-
ните услуги (ЗСУ), с който се 
измени Закон за закрила на де-
тето и още 28 закона и норма-
тивни актове, касаещи децата и 
семействата.

Законите са гласувани и об-
народвани в Държавен вестник 
брой 24/2019 г., влизат в сила от 
01.01.2020 г. и с право могат да 
се нарекат геноцидни за тради-
ционното българско семейство. 
Благодарение на размитите по-
нятия за насилие, дете в риск и 
др., 100% от българските деца 
могат да се третират като деца 
в риск. Въвеждане на задължи-

телни социални услуги, разми-
ти дефиниции, липса на ясни 
критерии за оценка, пълно ов-
ластяване на НПО (включител-
но с чуждестранно финансира-
не) и безкраен субективизъм, са 
оновните недостатъци на тези 
закони, които освен всичко, са 
и противоконституционни.

От пролетта насам се ор-
ганизираха десетки проте-
сти, които стигнаха своята 
кулминация на 28.09., когато 
на площада пред Министер-
ски съвет се събраха над 8000 
души. Въпреки многократни-
те покани за публични дебати, 
покани за срещи, внесени до-
кументи до всички възможни 
институции, две срещи с де-
путати (проведени проформа 
и доста бутафорно при тотал-
на липса на интерес от страна 
на народните представители), 
гласът на протестиращите все 
още не е чут.

След всички тези усилия 
на редица организации и де-
сетки хиляди граждани, оче-

видно се оказва, че власти-
мащите не проявяват интерс 
към протегнатата ръка на 
притеснените граждани и ро-
дители.

Траурните венци символи-
зират предумишленото убий-
ство и умъртвяване на бъл-
гарските семейства и съдбите 
на децата. Поднесени са пред 
парламента, тъй като именно 
вътре тези закони са гласува-
ни и приети.

За всяка политическа пар-
тия имаше венец с послание:

ГЕРБ – Съдбата забавя, но 
не забравя. Децата помнят 
мама и тате,

БСП – Загробихте Бълга-
рия. Оставете семействата ни!

ВОЛЯ – Продадохте съ-
вестта си. Не продавайте де-
цата!

ДПС – Парите нямат душа. 
Катафалката няма ремарке.

Обединени патриоти – Не 

убивайте отечеството. Клет-
вопрестъпници, спрете!

Независими – Купуването 
и продаването на деца е прес-
тъпление.

Събития не приключват с 
това.

На 07.11. предстои на-
ционално факелно шествие 
под надслов „Да разпръснем 
тъмнината за нашите деца!“. 
Шествието ще се проведе в 
няколко града, част от които 
са:

СОФИЯ 17:30 ч. - пред 
Храм паметник "Александър 
Невски"; 

БЛАГОЕВГРАД 18.30ч пред 
Общината; 

САНДАНСКИ 17.30ч. Пло-
щад "България" ;

ПЕТРИЧ 17.30ч. Площад 
"Възраждане".

Протестите и демонстра-
циите няма да спрат, докато 
антидетските и антисемейни 
закони не бъдат отменени.

Българският род  
обединен за децата – БРоД

ВъПРОС НА ДеНЯОТ ПъРВО ЛИЦе

от стр. 7

В такива случаи най-чес-
то ставах внезапно от масата, 
блъсвах вратата, отварях про-
зореца и тръгвах навън, в моя 
свят на труден, но честен хляб, 
на влакове, гари и разстояния. 
Колелата под мен намотава-
ха километри от неправди и 
безсъници, а душата ми се 
кълнеше над въгленчето в ог-
нярската лопата и нажежава-
ше до бяло, волята ми да бъда. 
И все не спирах да чета Натур-
ния лист на всеки влак, който 
описваше съдържанието на то-
вара във вагоните. И възхище-
нието, че всичките тези огро-
мни богатства, плод на труда 
и умението, на прозорливост-
та и таланта на моя народ, раз-
гаряше пламъка на синовната 
ми обич и гордост, караше ме 
да се прекланям пред неговия 
подвиг, история и бъдеще.

“Сивите шинели“
Много вода изтече оттога-

ва, но щом съм отгърнал тази 
страница нека продължа. още 
повече, че днес е 1 ноември. 
А на 1 ноември през 1982 го-
дина аз слязох от локомоти-
ва. В трудовата ми книжка и до 
днес стоят записани 15 години 
3 месеца и 27 дни трудов стаж, 
като в 10 от тях, нека подчер-
тая това,  съм бил локомотивен 
машинист – Първи клас – най-
високата степен в професия-
та! Та на тази дата направо от 
локомотива постъпих журна-
лист във в. „Транспортен глас“. 
Междувременно „сивите шине-
ли“ се попрестараха – смениха 
тактиката на натиск, уволни-
ха съпругата ми, която 13 го-
дини беше завеждащ служба 
„Личен състав“, последовател-
но в Кремиковски и Люлин-
ски РС, последва изключва-
нето й  от партията и после, в 
прав текст, бе посъветвана да 
се разведе с мен. През 1985 го-
дина бе инкриминирана сти-
хосбирката ми „Хляб“. Вален-
тин Караманчев разказва за-
това в най-новата си книга, но 

само от секторната гледна точка 
на Комитета, който той ръко-
водеше. Когато обаче избухна 
бомбата във вагона за майки 
и деца на гара Буново „сиви-
те шинели“ се явиха пред мен 

да им съдействам с познания-
та си по железницата. Знаели 
били, че съм обиден на „органи-
те“, но ето, гърмят бомби, ги-
нат хора, а България има нуж-
да от помощта на своите сино-
ве! Така се сдобих или по-точ-
но ме сдобиха и с картонче на 
сътрудник на Държавна си-
гурност. 

Неотдавна ми попад-
на книгата „Плашилото“ 
(изд. „Миг-Принт“, 2019) от 
о.з.полковник от ДС Тодор Ни-
ков. На страница 103 може да 
се прочете: „Веднага след взри-
ва в Буново (9.03.1995 г.) като 
възможен източник на инфор-
мация в полезрението на орга-
ните, издирващи извършите-
лите попада М. М. (това съм аз, 
Минчо Минчев). Грамотен, на-
четен човек, който добре позна-
ва порядките в БДЖ. Кога точ-
но и как е регистриран може да 

се види в съобщенията на Коми-
сията. Истина е обаче, че след 
намирането на невзривилото 
се устройство на Големия плаш 
на ТК „Дружба“, към него се об-
ръщат нашите работници по 
терора с молба да им помогне 
да проследят пътя с използва-
ните от терористите покрив-
ка с инициали РСВ (ресторан-
ти и спални вагони). Благодаре-
ние на получената информация 
(разбира се и на помощта и на 
други граждани) оперативници-
те разкриват в коя работилни-
ца и кой конкретно е ушил по-
кривката. Установен е целият 
път на въпросната покривка 
от произвеждането до бракува-
нето й. То вече неимоверно сте-
снява кръга на издирвателните 
мероприятия и в крайна сметка 
ни извежда до един от основни-
те извършители. И комай това 
е цялата агентурна дейност на 

М. М.“ Край на цитата.
за „Зора“ и „Нова Зора“

Искам да се извиня на читате-
ля за дългия цитат и главно за от-
клонението в разказа ми. Не аз, не 
моята скромност, сме в темата. И 
въобще за първи път отгръщам 
тази страница от живота си. Но 
само още няколко думи към нея. 

Избухна демокрацията и от 14 
май 1990 г. аз съм главен редак-
тор на в. „Зора“ и на „Нова Зора“. 
Може да се каже, че този вестник 
съм го сънувал в онези години. 
Мечтаел съм да има трибуна, ко-
ято да се занимава с генералните 
проблеми на миналото, настоя-
щето и бъдещето на българската 
нация, с духовното здраве на бъл-
гарския народ. И когато след ми-
тинга на опозицията на 18 ноем-
ври осъзнах какво бъдеще се за-
дава за народа и Отечеството, съз-
дадох концепцията на вестника, 
който и сега държите в ръцете си. 

Но това между другото.
През 2001 г. при мен, в ре-

дакцията, дойде Васил цанов, 
най-дългогодишният бивш ми-
нистър на транспорта. Друг път 
ще разказвам за него, но сега мога 
да отбележа, че много добро съм 
видял от този човек. И че много 
по-късно разбрах, за всичко ко-
ето той е правил за мен. Както се 
казва и такива комунисти е има-
ло. Светла му памет. Но тогава се 
оказа, че е председател на Орга-
низационния комитет за чества-
не на 90-годишнината на Тодор 
Живков и бе дошъл да ме помоли 
да помогна да бъде издаден Юби-
лейния лист от името на Органи-
зационния комитет. Никога няма 
да забравя притесненията на този 
достоен човек, когато се опитва-
ше да ми обясни, че Организаци-
онният комитет няма пари, за да 
ми плати за труда. Успокоих го. 
Казах му, че бай Тошо ми е давал 

по една шапка пари като маши-
нист и имам да му връщам. Смя-
хме се, но покрай съвместната ни 
работа успях да открия отговори 
и на много въпроси, за които ня-
мах обяснения дотогава. Но зато-
ва, както казах, друг път.

На следващия юбилей през 
2011 г. бях поканен като главен 
редактор на в. „Нова Зора“ и като 
председател на партията със съ-
щото име,  на юбилейното тър-
жество и възпоменателния ми-
тинг по случай 100-годишни-
ната от рождението на Тодор 
Живков. Тук разказът не може 
без конкретика. 

Те се проведоха около неговия 
паметник в град Правец в бли-
зост до Спортната зала на града. 
Тържеството бе открито, както се 
полага, от кмета. Мисля че се каз-
ваше Никола Нитов. Пред едно 
5000-но мнозинство, не само 
жители на Правец, а и дошли 
съратници, приятели и почи-

татели на Тодор Живков от ця-
лата страна, кметът каза не по-
вече от три изречения. Ще се оп-
итам да ги възстановя по памет: 
„Уважаеми гости и граждани на 
Правец, най-безспорната исти-
на е, че на този ден в Правец се е 
родил Тодор Живков, който в про-
дължение на 35 години е заемал 
най-високите партийни и дър-
жавни длъжности в България. Да 
не предаваме на този ден полити-
ческо звучене“. С това приключи 
неговата реч и на преден план 
се появиха две дечица – моми-
ченцето каза няколко думи за 
баба Маруца, момченцето – за 
дядо Христо. Всичко за около 
пет минути! След тях пред ми-
крофона застана Искра Баева. 
Да си призная чаках слово не въз-
торжено, но премерено и задъл-
бочено, както се полага на учен 
и историк. Вместо това всички 
чухме не повече от десет думи, 
в смисъл, че за личности като 
Тодор Живков историята обик-
новено се произнася след дълъг 
исторически период – 100-150 
години.

 Конференцията за  
Тодор Живков

При тези думи множество-
то зашумя, някои тръгнаха да 
поднасят цветята си и тогава 
гръмнаха барабаните на Елица 
и Стунджи. Шумотевицата оба-
че не можа да заглуши пошлия 
призив на някакъв ди джей, 
който приканваше гостите на 
веселба, кебапчета и бира. По 
нарочно решение на Изпълни-
телното бюро на БСП партията 
официално не присъстваше на 
тържеството по случай 100 го-
дини от рождението на Тодор 
Живков, което, за срам, всъщ-
ност продължи не повече от 
осем минути. Като частни 
лица присъстваха Румен Пе-
тков, Кирил Добрев и Младен 
Червеняков. Същата сутрин, 
на 7 септември, Станишев ле-
теше за Брюксел. Трябва да 
кажа, че сякаш слана бе осла-
нила хората край нас. Бяхме 
осем души от „Нова Зора“. Се-
дяхме около Спортната зала, 
пиехме кафе и оглушително 
мълчахме. Внезапно се чух да 
казвам: „Имаме ли сили да про-
ведем една достойна научна 
конференция за Тодор Живков?“ 
Сякаш са очаквали само този 
въпрос, моите другари отго-
вориха в един глас, имаме. И 
я направихме. На 8 ноември 
2011 година имах честта да от-
крия конференцията в 8.30 и 
до 19.30 часа в зала номер 7 на 
НДК, нямаше нито едно сво-
бодно място! Залата има 380 
места, но на два пъти домаки-
ните внасяха по още 80 стола. 
Издадохме докладите в нароч-
на книга – „Жив пред българска-
та история“, тираж 2000 броя. 

СЪС СИЛАТА НА ИЗРЕЧЕНАТА ИСТИНА

СЪС СИЛАТА НА ИЗРЕЧЕНАТА ИСТИНА
А целият аудиозапис – на 
диск. Бяхме поканили седем 
телевизии и 12 вестника. Ни-
къде не се появи и една дума 
за събитието. Книгата обаче 
се изчерпа още първия месец. 
от дисковете, все още има око-
ло 50-тина броя. На събитието 
все пак се появи една камера. 
операторът не се представи, 
а и тя не носеше отличителен 
знак за кого записва, така че 
където трябва, следа със си-
гурност, е оставена. Ние обаче 
и без тази следа не се отричаме 
от стореното.

Беше знаменито 
преживяване. 

Конференцията единодуш-
но прогласи, че отдавна е вре-
ме да се даде вярна и справед-
лива оценка за най-грандиоз-
ния модернизационен проект 
в българската история, да се 
даде необходимото признание 
за делото на Тодор Живков.  Бе 
подчертано, че в  деня на 100-
годишнината станахме свиде-
тели на едно безсъдържателно 
честване, белязано със знака 
на снизходителност за негова-
та роля на български държав-
ник. Не се чуха по достойнство 
думи за човека, превърнал Бъл-
гария и нейната икономика в 
Балкански тигър, превърнал 
годините до 1989-а в нов Златен 
век за науката, културата, обра-
зованието, здравеопазването. 
Конференцията отбелязваше 
съпротивата на Тодор Живков 
срещу Гурбачовско-Луканов-

ската перестройка, която отпу-
ши бутилката на разрушител-
ния демон и застави България 
да тръгне по междурелсието на 
историческата безпътица.

Докладите на доц. Вален-
тин Вацев, на проф. Евгений 
Гиндев, на инж. Иван Пехлива-
нов, на проф. Тодор Мишев, на 
посланиците Тошко Тошков, 
Христо Малеев и Евгений Еков, 
на професорите Бончо Асенов 
и Нако Стефанов, на д-р Радко 
Ханджиев, д-р Тодор Предов, 
д-р Иван Боев, д-р Пламен Да-
мянов, написани с историческа 
проникновеност и ерудиция, 
разкриха образа и очертаха 
размаха на държавния и поли-

тически деец, който извърши 
в двадесети век великата исто-
рическа модернизация на оте-
чеството ни и създаде профила 

на едно социално общество, ко-
ето решаваше фундаментални-
те проблеми на националното 
съществуване, на сигурността 
и здравеопазването, на наука-
та, културата и образованието. 
Авторите на докладите успеш-
но успяха да споят съвремен-
ната методология и практика, и 
по този начин постигнаха рес-
пектиращо ниво в своя анализ. 

 „Символ верую“
Конференцията имаше неве-

роятен успех, но нейната истин-
ско постижение е, че очерта вяр-
ната насока за разглеждане на 
този епохален период в разви-
тието на България. Сега, в дни-
те пред 30-годишнината от дър-

жавния преврат 10 ноември 1989 
г., отново ще лъсне политическа-
та нечистоплътност, отново ще 
ни оглушат митологеми и кле-
вети, познати до втръсване през 

тези три десетилетия. Убеден съм, 
че те напразно се опитват да под-
менят истината, да изличат от 
българската история и паметта 
на народа, за един период, където 
възходът във всички области бе 
неделима част и в пълна хармо-
ния с националния интерес. Да, 
неблагополучия е имало. Да, и 
несправедливости, и грешки е 
имало. Нескромно казано, жи-
вотът ми е категорично сви-
детелство в този смисъл. Но не 
това е важното. Както писа Тодор 
Живков в мемоарите си „Бълга-
рия вървеше напред и се развива-
ше“. А лично за мен това винаги е 
било главното. 

За нас, в „Нова Зора“, бъл-
гарската история винаги е 
била единна и неделима и ние 
сме я възприемали винаги 
като израз на пълнокръвния 
човешки живот, разгънат във 
времето и осветен от смисъла. 
Това е нашият „Символ верую“. 

Делото на Тодор Живков, 
което датата 10 ноември за-
черкна и отрече, е интеграл-
на част от колективното дело 
на народа, на българската на-
ция, във върховите етапи от 
развитието на България през 
ХХ век. В този смисъл Тодор 
Живков и народът, смислени-
ят народ на България, бяха и 
остават заедно – ведно с всич-
ко хубаво, и не съвсем хубаво; 
наред с всичко спорно и без-
спорно!

В истинската, в дългата па-
мет на народа, която не се по-

дава на изтриване и префор-
матиране, премълчаването на 
делото на Тодор Живков ще 
отеква не само като предател-
ство към правдата, но и към 
труда, към вярата и усилията 
на милиони българи; към са-
можертвата на мъчениците на 
социалната кауза; към вяра-
та на мечтателите и борците 
за един по-справедлив свят. А 
такава несправедливост нито 
животът, нито историята ще 
позволят. В този смисъл Бъл-
гария има нужда от истината 
за Тодор Живков и неговият 
век, така както има нужда от 
истината за себе си, за днеш-
ната безпътица, за упадъка 
и безвремието, за посоката и 
пътеката за излизане от този 
кошмар и ад. 

Ето, тези неща за Тодор 
Живков и неговия век, за Бъл-
гария и изпитанията на време-
то, за възторзите, надеждите и 
покрусата, които преживя на-
родът ни, както и онези стра-
ници, които имах дързостта 
да напиша за себе си, и които 
отгръщам за първи път пред 
читателите на „Нова Зора“, аз 
исках да споделя пред дните 
на този, уви, печален  юбилей: 
30 години от 10 ноември 1989 
година. 

Дълбоко вярвам, че исто-
рическото безвремие, в което 
е затънало България, може да 
бъде прекратено само със си-
лата на изречената истина.

Амин!

Минчо Минчев открива конференцията. На снимката 
от ляво надясно: проф. Евгени Гиндев, ст.н.с. Румен Воде-
ничаров, д-р Тодор Предов,  адв. Динчо Иванов и проф. 
Тодор Мишев.

На снимката: в профил посланик Димитър Попов, Екатерина Маринова, Григор Стои-
чков, Георги Йорданов(прав), Атанас Семерджиев и проф. Ангел Димов

Инж. Иван Пехливанов Доц. Валентин Вацев

Траурни венци пред парламента
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Но след 60-те години на ХХ 
век, когато светът преживяваше 
т.нар. „научно-техническа рево-
люция“ и социализмът види-
мо изостана в своето догонва-
що капитализма развитие, се 
видя, че причината за увели-
чаващото изоставане е в пре-
небрегване законите на па-
зара. В България конкретно се 
създаваха различни „нови ико-
номически механизми“, за да се 
стимулира производството и 
обновлението, за възбуждане 
в работника и ръководителя 
на личния интерес за повече и 
по-добра работа. Социализмът 
бе далеч по-бавен и неуспешен 
в усвояването и прилагането на 
новите технологии. Уж залага-
ше на електрониката, но пости-
женията му бяха твърде скром-
ни в сравнение с тези на капи-
тализма в развитите западно-
европейски държави. Западът 
ограничаваше достъпа специ-
ално на България, а и на други-
те страни от социалистическата 
общност до пазара на техноло-
гии, а нейните учени и техно-
лози не бяха в състояние сами 
да се справят с тяхната липса. 

Така или иначе през 70-те го-
дини вече започна да се говори 
открито и шумно за необходи-
мостта от прилагане на пазар-
ните принципи в стопанския 
живот. С тази цел и се създава-
ха въпросните „нови икономиче-
ски механизми“. Но те не дове-
доха до почти нищо – освен до 
промяна в съзнанието на сто-
панските ръководители пре-
ди всичко, а и на интелигенци-
ята, че една от причините за 
изоставането на социализма е 
неспособността на социалис-
тическата икономика за про-
извежда стоки и услуги в дос-
татъчно количество, а също 
и да се повишава жизненото 
равнище. Все повече става ясно, 
че социалистическата иконо-
мика е поставена на непродук-
тивна основа и е лишена от ло-
стове, които да й отварят пътя 
към интензивното развитие. 

Но нова класа, която да иг-
рае ролята на трето съсловие 
или да възкреси буржоазията, 
не се бе създала. Т.нар. социа-
листически човек не се роди и 
утвърди в социалистическото 
общество. 

Недоволствата нарастваха, 
макар да нямаха видимо про-
явление. Общата обстановка, 
поне в България, бе спокойна 
и липсваха каквито и да било 
признаци за предстоящи со-
циални и политически ката-
клизми. Макар икономическа-
та ситуация да се влошаваше 
прогресивно, политическата 
стабилност бе очевидна и не 
бе застрашавана от нищо. 

оказа се обаче, че все пак 
се подготвят събития, които 
радикално ще променят по-
литическата и икономическа-
та обстановка в България, за 

да тръгне нейната история в 
нова посока. 

На 10 ноември 1989 година 
Тодор Живков подаде оставка. 
Така приключи цяла една епо-
ха, свързана с неговото име. 
отприщи се обаче огромна 
обществена енергия, каква-
то българският свят не беше 
виждал отдавна. 

Беше и тъжно, и жалко, и 
смешно

Първоначално тази енер-
гия се насочи към обновление 
на БКП и за възвръщането й 
към демократичните правила 
и норми, които според новите й 
ръководители са били нарушени 
по времето на Тодор Живков. Хо-
рата подкрепяха тези ръково-

дители и вярваха, че те ще пре-
одолеят огромните трудности, 
които се бяха натрупали в дър-
жавата. Но започнаха открито 
да се изразяват недоволства. 
Такива прояви преди нямаше 
и това постави ръководството 
на БКП и държавата пред не-
познати изпитания, пред кои-
то бяха безсилни. Сега имен-
но се прояви неспособността 
и неподготвеността на парти-
ята да разрешава сполучливо 
острите проблеми открито и 
компетентно. Настъпи пани-
ка. Тя дойде и от неизвестност-
та в СССР. Там също протичаха 
сериозни процеси, които не на-
мираха решение. Засилиха се се-
паритистките тенденции. Огро-
мната държава бе пред разпад и 
не й беше до България. Това до-
пълнително нагнетяваше об-
становката у нас. Вече го няма-
ше Тодор Живков, а значи ни-
кой нямаше да каже последна 
и решаваща дума. Колективно-
то ръководство, което трябваше 
да замени „едноличния режим“, 
се беше объркало като пиле в 
кълчища. 

Започнаха стачки, протести, 
граждански неподчинения, по-
ругаване на партийни символи. 
Появиха се нови лица с пре-
тенции за водеща роля в об-
ществения живот, започна 
бърза реабилитация на заб-
ранените след 9.IХ.1944 г. по-
литически партии, въвлекли 

България в Тристранния пакт 
и довели до приобщаването й 
към национал-социализма и 
фашизма. Новите лица си слу-
жеха с антикомунистическа 
риторика и призоваваха да бъде 
сменана системата и да се рес-
таврира капитализма. Изпла-
шените до смърт нови ръково-
дители на БКП и държавата, ня-
кои от които бяха и преди члено-
ве на политбюро или министри, 
се паникьосаха. Такова „чудо“ те 
нито бяха виждали, нито бяха 
очаквали да се случи. В пани-
ката си те заговориха за поми-
рение, за спиране на граждан-
ската война. Колкото повече 
тези ръководители проявяваха 
обърканост, слабост и готов-
ност за компромиси, толкова 

повече нарастваха претенци-
ите на „демократичните сили“. 
Така се стигна до т. нар. „Кръгла 
маса“, на която трябваше да се 
изработят механизмите на „пре-
хода към пазарна икономика“ 
и „демократичната държава“. 
Срещу властта седнаха нико-
му неизвестни довчера мъже 
и жени, брадясали, неугледни, 
но вече произевдени в ранг 
на политици. И за самите тях 
това бе странно и те не знаеха 
дори как да се държат. Не им 
се вярваше, че и те са „власт“ и 
„делят мегдан“ със „страшили-
щата“, които са виждали само 
от портретите във вестниците и 
на трибуната на мавзолея на Ге-
орги Димитров. Беше и тъжно, 
и жалко, и смешно. 

Впрочем, сега се видя, че 
внушилата, че е силна, всемо-
гъща и безнаказана власт, ко-
ято допреди дни е била права 
и безгрешна, е съвсем непод-
готвена, безсилна, немощна и 
жалка. Тя се бе парализирала 
от страх и сякаш само чакаше 
някой да я бутне с пръст, за да 
падне.  

Самата БКП започна да се 
самобичува, да се разправя с 
„извращенията“ на нейни пре-
дишни ръководни кадри и на 
цялата „номенклатура“. Съз-
дадени бяха „комисии за извра-
щенията“, които бяха истински 
трибунали срещу бившите ве-

личия. И макар целта да беше 
да се „възстановят ленински-
те принципи на партийната 
демокрация“, те се превърна-
ха в оръдие за саморазправа, 
обругаване и дискредитиране 
не само на въпросните хора, 
но и на цялата БКП и социа-
лизма като система. Стигна се 
дотам, че т.нар. „опозиция“, ко-
ято все повече придобиваше са-
мочувствие и амбиции, да дик-
тува решенията на Народното 
събрание. Особено драстична бе 
нейната намеса в промяната на 
Конституцията на НРБ. В сво-
ята наглост, която допреди мал-
ко бе комична, но вече придоби 
опасни и трагични измерения, 
се погаври с Народното събра-
ние и му наложи да бъде пре-
махнат чл. 1, регламентиращ 
ръководната роля на БКП, 
както и да се въведе нов ин-
ститут на държавната власт 
на мястото на Държавния съ-
вет – президент (председател) 
Републиката. И Народното 
събрание прие тези гаври за 
нормални и напълно допусти-
ми, за да угоди на пръкналите 
се от небитието „демократич-
ни политици“. 

По същество самата БКП за-
почна демонтажа на социали-
зма и социалистическата дър-
жава. Тя прие да се проведат 
избори за Велико народно съ-
брание, което да изработи нова 
Конституция и определи харак-
тера на новия тип държава. 

Съветският съюз беше 
пред разпад и доброволно 
отстъпи на САЩ своето влия-
ние в България. 

Тогавашното ръководство 
на БКП доброволно започна 
демонтажа на социализма 

и реставрацията на 
капитализма в България. 

Трудно ми е да преценя как-
ва е била и колко време е продъл-
жила душевната борба у тези, 
които тогава стояха начело на 
партията и държавата, но до 
такова решение те очевидно 
бяха стигнали. Или им го бяха 
внушили! Давам си сметка, че 
вече са били под силния натиск 
на САЩ и Запада, които бяха 
овладели процесите в държа-
вата и ги управляваха енер-
гично. Не ми се вярва някой да 
е оказвал съпротива или поне да 
е проявявал несъгласие.  

Така започна реставраци-
ята на капитализма.

Реставрацията на капита-
лизма не е само в политическа-
та риторика и в многопартий-
ната политическа система, а в 
смяната на собствеността вър-
ху средствата за производство. 
от държавни (общонародни) 
те трябваше да станат частни! 
Това бе голямото изпитание, пред 

което дори историята бе безпо-
мощна да го преодолее. В оня 
момент нямаше никакъв друг по-
литически субект с реална власт 
и влияние върху обществото ос-
вен БКП. Затова историята въз-
ложи на нея да реставрира ка-
питализма, който пред 45 годи-
ни тази партия сама бе разру-
шила и отхвърлила. От „кумова 
срама“ тя сега го гримира като 
„пазарна икономика“, за да й по-
вярват, че за никакъв капита-
лизъм не става дума, просто се 
осъществява онова, което вече 
бе политически мотивирано в 
т.нар. „Юлска концепция“ от 1987 
г., въз основа на която бе изда-
ден и Указ № 56 на Държавния 
съвет за стимулиране на част-
ната инициатива и създаването 
на нова организация на иконо-
мическата дейност. Справедли-
во е да се подчертае, че това бяха 
идеологическите, политическите, 
икономическите и юридически-
те основания и механизми за осъ-
ществяването на прехода към па-
зарна икономика.

Следва 

ИЗПИТАНИЕ 
НА ИСТОРИЯТАНаскоро в. „Ведомости“ пуб-

ликува стенограмите на ня-
кои от разговорите на прези-
дентите на Русия - Борис Ел-
цин и на САЩ - Бил Клинтън.  
Непубликуваните преди доку-
менти са достъпни на сайта на 
президентската библиотека 
на Бил Клинтън.

Продължение от бр. 44

Елцин: Бил, съгласен съм 
с това, което казваш, но виж 
какво ще се случи: Имаме на-

мерение да представим този 
документ в Думата за ратифи-
кация... Тя ще го ратифицира, а 
след това ще включи условието, 
че ако поне една от бившите ре-
публики на СССР влезе в НАТО, 
Русия ще напусне споразумени-
ето... Именно това ще се случи, 
ако днес не ми кажеш, очи в очи, 
даже при отсъствието на наши-
те най-близки помощници, че 
в близкото бъдеще ти няма да 
приемеш (в НАТО) новите репу-
блики - аз трябва да го чуя. Раз-
бирам че може би след 10 го-
дини или нещо такова, ситуа-
цията може да се промени, но 
не сега. Може би, това впослед-
ствие ще се развие някак си. Но 
на мен са ми необходими твои-
те уверения, че това няма да се 
случи в близкото бъдеще.

Клинтън: Даже ако аз и ти 
отидем в килера и ти го кажа, 
Конгресът все едно ще разбере и 
ще признае акта Русия - НАТО 
за недействителен. По-добре 
Думата да приеме резолюция с 
такова условие... Това ще бъде 
по-добре, отколкото това, ко-
ето предлагаш. Просто не мога 
да го направя. Личният ангажи-
мент е същото като публични-
ят... Знам какъв ужасен проблем 
е това за теб, но не мога да по-
ема ангажимента, за който ме 
молиш.  Това ще наруши самия 
дух на НАТО.

Елцин: Добре, тогава нека 
се договорим - очи в очи, - че 
няма да има бивши съветски 

републики в първата вълна 
(на разширение на НАТО). Бил, 
моля те, разбери ме. Връщам 
се в Русия с много тежко бреме. 
Ще ми бъде много сложно да се 
върна в Русия и да не изглеж-
дам, че все едно съм се съгла-
сил с разширяването на НАТо. 
Много е сложно.

Клинтън: Ти настояваш на 
това, което не трябва да вбива 
клин между нас. НАТО функцио-
нира на базата на консенсуса... 

Ние трябва да намерим решени-
ето за краткосрочния проблем, 
което няма да създаде дългосро-
чен проблем, запазвайки стари-
те стереотипи относно теб и 
твоите намерения... Аз не искам 
да правя това, което ще изглеж-
да като съхраняване на стара-
та Русия и старото НАТО.

За финансовата криза през 
август 1998 г.

Телефонен разговор на 14 
август (три дни преди дефолта)

Клинтън: Аз съм обезпоко-
ен от финансовата ситуация 
в света... Обаждам ти се и за 
това, за да разбера какво ми-
слиш за случващото се и за това, 
какво трябва да се прави, защо-
то искам да съм готов да пред-
ложа вярното решение.

Елцин: Знаеш, Бил, разби-
ра се, много съм обезпокоен 
по повод цялата ситуация на 
нашите финансови пазари. 
Считам че твоето решение ще 
бъде критично важно, имам 
предвид решението на МВФ 
за даването на втория транш 
на кредита за Русия. Мисля че 
това решение трябва да бъде 
прието не по-късно от 15 сеп-
тември. Ако това бъде направе-
но към тази дата, това ще бъде 
много важен сигнал, нали ме 
разбираш, Бил. Ако вашите па-
зари съдействат по нужния 
начин, а американските инвес-
титори не закриват ограничени-

ята на руските предприятия, ние 
ще продължим сътрудничество-
то.  Смятам че това е единстве-
ният изход от днешната ситу-
ация. Според мен, сега най-ва-
жното е, Министерството на 
финансите на САЩ да препо-
ръча на американските инвес-
титори да не налагат  ограни-
чения на руските компании, 
да не въвеждат ограничения за 
икономическото сътрудничест-
во с Русия.

Клинтън: Добре, Борис. Ти, 
разбира се, знаеш, че аз се ста-
рая да съм максимално полезен. 
Според мен, проблемът с получа-

ването на пари от МВФ се крие 
в това, че те няма да променят 
ситуацията, докато световно-
то инвестиционно съобщество 
отново не придобие увереност. 
За да се случи това, много е ва-
жно, да е ясно, как вие с (минис-
тър-председателя Сергей) Кири-
енко работите енергично, ръка 
за ръка, защото хората обръ-
щат внимание преди всичко на 
това, а не на каквото и да било 

друго.  Второ, ние сме длъжни 
да предприемем нещо, твоята 
Дума да ти помогне, повече да 
те подкрепя. Възможно е, да ти 
помогна с нещо по време на моя-
та визита (в Москва) през сеп-
тември. Бих могъл, не знам, да 
се срещна с групи депутати, ако 
искаш...

Елцин: Считам че ще бъде 
полезно да предприемем съв-
местни стъпки и заедно да се 
серщнем с Думата. За тях това 
ще бъде истински шок, за всич-
ки членове на Думата. Мисля че 
това е убедителна победа за 
нас. Знаеш че членовете на Ду-
мата не са свикнали да виждат 
при себе си своя президент. Но 
ако президентът на САЩ дой-
де в Русия и заедно с прези-
дента на Русия дойде в Думата 
и се обърне към тях, това, спо-
ред мен, ще бъде много силна 
крачка от наша страна...

Ако решим да отидем в 
Думата заедно, мисля, че това 
можем да го назовем револю-
ция, малка, но революция. Но, 
Бил, мисля, че сме длъжни да 
пазим всичко това в тайна, 
всичко трябва да се държи 
под секрет. Никой не тряб-
ва да знае какво планираме. 
Мисля че нашата телефонна 
линия е надеждна и оттук няма 
да изтече информация. Тряб-
ва да се направи всичко, това 
да остане под секрет, в тайна. 

Никому не трябва да възникне 
и мисълта за това, което имаме 
намерение да направим.

За Путин
Телефонен разговор, 8 

септември 1999 г.
Елцин: След няколко дни 

ще имаш среща с Путин (на 
срещата на Азиатско-Тихоо-
кеанското Икономическо Съ-
трудничество в Оукланд). Бих 
искал да ти разкажа за него, 

за да знаеш, що за човек е. 
Трябваше ми много време, 
за да премисля, кой може да 
стане следващия президент 
на Русия през 2000 г. За съ-
жаление, в онзи момент не мо-
жех да намеря нито един кан-
дидат. Накрая, попаднах на 
него, Путин, изучих биогра-
фията му, неговите интере-
си, неговите познати и така 
нататък. Разбрах, че е на-
дежден човек, който добре 
разбира нещата, които се на-
мират в сферата на отговор-
ностите му. В същото време, 
той е основателен и силен, 
много комуникативен. И той 
може лесно да създава добри 
отношения и контакти с парт-
ньорите. Уверен съм, че в не-
гово лице ще намериш мно-
го квалифициран партньор. 
Дълбоко съм убеден, че той 
ще бъде подкрепен като кан-
дидат през 2000 г. Ние рабо-
тим над това.
Среща на президентите в 
Истанбул, 19 ноември 1999 

г.
Клинтън: Кой ще победи на 

изборите?
Елцин: Путин, разбира се. 

Той ще стане приемник на Бо-
рис Елцин. Той е демократ и до-
бре познава Запада.

Клинтън: И е много умен.
Елцин: Той е твърд човек и 

има вътрешна опора. Ще на-
правя всичко възможно той 

да победи, разбира се, в рам-
ките на закона. И ще победи. 
Вие ще работите с него. Той 
ще продължи курса на Елцин 
към демокрация и развитие 
на икономиката и ще разшири 
контактите на Русия.  Той има 
енергия и ум, за да постигне 
успех.

Превод от руски език -  
Гияс ГУЛИЕВ

„БИЛ, РАЗБЕРИ мЕ ПРАВИЛНО“
За какво елцин молеше Клинтън

Борис Елцин предава Конституцията на РФ в ръцете на новия президент Владимир Путин
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Антология

ИЗПИТАНИЕ 
НА ИСТОРИЯТА

РеСТАВРАЦИЯТА НА КАПИТАЛИЗмА КАТО

Продължение от брой 44

Социалистическата ре-
волюция не само сме-
ня държавната власт, 
но веднага започва 

разрушаването на стария тип 
държава заедно с нейната 
икономическа система. На-
ционализират се средствата 
за производство, кооперира 
се земята, въвеждат се нови 
икономически отношения и 
така практически буржоази-
ята се отстранява напълно от 

властта и господството си. Тя 
престава да съществува като 
класа. И сякаш опасността от 
реставрация на разрушената 
и отхвърлена система, е на-
пълно премахната. Опасност 
съществува за политическата 
власт, защото има много вра-
гове – външни и вътрешни, 
но самата система, основана 
на социалистическите и ико-
номически отношения, не е 
заплашена реално. особено 
от 60-те години нататък, ко-
гато и материалната база на 
икономиката е напълно про-
менена, собствеността е поч-
ти само държавна и коопера-
тивна. 

Да си припомним, че когато 
аристокрацията в Западна Ев-
ропа се опита да реставрира ста-
рата система след буржоазните 
революции, тя промени поли-

тическата власт, но не засегна 
икономическите отношения. 
Защото не тя владееше вече 
средствата за производство, 
а и нямаше намерение да ги 
владее. Но тя все пак се опита да 
се реабилитира политически, за-
щото можеше в някаква степен 
да разчита на селяните, които 
доскоро владееше, и които още 
не се бяха пролетаризирали.

След социалистическата ре-
волюция 

практически нямаше 
класа, която да 

реставрира капитализма. 
Системата и нейната полити-

ческа власт имаха много враго-
ве и противници, които усилно 
работеха срещу тях. Затова и 
бяха изградени толкова стро-
го организирани репресивни 
органи и служби, които тряб-
ваше да разкриват, обезоръ-

жават и наказват работещи-
те против нея. Не се допускаше 
дори разколебаване в мисле-
нето и поведението на гражда-
ните в надеждността на строя, 
държавата и икономиката. Но 
това е друга борба – не тази, ко-
ято трябва да е срещу реставра-
торите на буржоазно-капита-
листическата система. Такава 
борба не се водеше, защото не 
се и допускаше, че е необходи-
ма, а и щеше да е срещу неиз-
вестен враг и противник. 
 Причини за историческия 

обрат
Повтарям още веднъж: 

реставрацията на капитали-
зма не бе проблем, който из-
общо се поставяше и обсъж-
даше. Защото изглеждаше не-
реален и невъзможен за осъ-
ществяване. Голямата опасност 

за социализма бе във възмож-
ността той да бъде разложен 
от „империалистическата про-
паганда“ и от подривната дей-
ност на врага, както и в различ-
ните пречки от икономически 
характер, които Западът поста-
вяше пред СССР и социалисти-
ческите държави.  

Като философия и полити-
ческа идеология на буржоазната 
епоха марксизмът разглеждаше 
историята линейно и движеща 
се от по-нисшия към по-вис-
шия начин на обществено ус-
тройство и равнище на про-
изводителните сили и про-
изводствените отношения. В 
тази линейна йерархия соци-
ализмът и комунизмът са най-
високата степен. И човечество-
то няма как да се върне обратно 
там, откъдето вече е премина-
ло. Затова и буржоазно-капи-
талистическият свят ще пре-

мине един ден в системата на 
социализма, но в никакъв слу-
чай не е допустимо и възмож-
но да се случи обратното. 

Тук обаче трябва да отчетем 
някои особености на най-нова-
та история и специално на ис-
торията на социалистистиче-
ската икономическа и поли-
тическа система, които са сред 
важните причини за истори-
ческия обрат в развитието. 

 Маркс беше подчертал из-
рично, че социалистическото 
общество преминава през два 
основни етапа: социализъм и 
комунизъм. Социализмът е пре-
ходен етап от капитализма към 
комунизма и в него се запазват, 
за да бъдат постепенно прео-
долени и пригодени към соци-
ализма, редица негови свойства 
и принципни. Най-важният от 
тях в икономиката са пазарни-

те отношения. Пазарът през 
социализма се запазва, макар 
да не му се отрежда решаваща-
та роля, каквато му бе вменил 
капитализмът. Но пазарът при 
социализма остава със своя-
та регулираща производство-
то и потреблението функция. 
Това означава, че държавата не 
се намесва изцяло в икономи-
ката, а свежда своето участие в 
нея до контрола и планирането, 
без да ги абсолютизира и без да 
изключва механизмите на па-
зара или да ги пренебрегва. За 
Маркс комунизмът означава 
изключително висока степен 
на икономическо развитие и 
равнище на живот. А те не се 
постигат със строго регулира-
на икономика и премахване на 
предприемачеството.

От друга страна опитът на 
Съветския съюз непосредстве-
но след революцията с въвеж-

дането на т.нар. НИП, т.е. „нова 
икономическа политика“, пока-
за, че забогатяващият пред-
приемач от самосебе си се 
превръща във враг или поне 
в опонент на властта. Защото 
икономическата му сила не до-
пуска да бъде изолиран от нея 
и тя да не се съобразява с него. 
Или да го кара да работи само 
в нейна полза и подкрепа, а 
не за себе си. Затова и Сталин 
я отмени, макар да бе въведе-
на от Ленин за съживяване на 
напълно разрушената съвет-
ска икономика. 

По същество, първият етап 
на социализма бе просто отре-
чен или по-точно, бе му оставе-
но да подготви преди всичко 
личността към онова възви-
шено състояние на духа и раз-
ума, каквото Маркс предвиж-
даше за комунизма. 

На стр. 11

Обичам те, родино, и ме трови
поради тебе често ядна скръб,
под гнет стоименен превивам гръб
и влача аз, неволник, твоите окови…

Но що си ти? Земя ли в някои предели?
Пръстта на тоя дол, на оня хълм,
еднакво мрътва в зной, под дъжд и гръм
която днес един — друг утре ще насели?

Къде си ти, къде, родино моя?
Нима сред тая повилняла сбир
от вълци и кози — на длъж и шир
потирена, чието име е безброя?

Не си ли ти на майчиното слово,
що най-напред погали моя слух,
не си ли откровителния дух:
на словото, — на битието вечно ново?

Но то… но то е в мене, тук, където
ридае миналото — тъмен ек,
и дето бъдащето — зов далек,
нашепва сънищата здрачни на сърцето.

И ти си в мене — ти, родино моя!
И аз те имам: радостта е скръб…
Че под неволно бреме вия гръб.
И аз те имам — за да бъда сам в безброя.

Родина

105 години ot 
Рождението на  
Пейо k. ЯвоРов

Панко АНЧЕВ


