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ВРАТИТЕ КЪМ НОВОТО РОБСТВО

Ребусът на сп. “The Economist”

Вече тридесет и че-
тири година флаг-
манът на световна-
та и английска жур-

налистика, авторитетният 
"The Economist", публикува на 
челната си корица загадъчен 
"пъзел", чието разплитане 
доставя истинско удоволст-
вие на хората, които с инте-
лект и власт формират при-
влекателния облик на капи-
тализма сред средната класа, 
очакваща да получи от босо-
вете си спокойствие, проспе-
ритет и добро бъдеще за сво-
ите деца. Доколко тези "кар-
тинки" след разгадаването на 
скрития им смисъл са обек-
тивни и добронамерени към 
всички хора по света е отде-
лен въпрос, най-вече пора-
ди факта, че акционерите на 
списанието са тези, които оп-
ределят целите и чертаят ма-
гистралите за тяхното осъ-
ществяване в съответствие 
със собствените си вижда-
ния и желания, а това вина-
ги е строго субективен про-

цес! В случая това са финансо-
вите властелини на планетата, 
които вече над две столетия, 
без да се показват на светло, 
виртуозно дирижират све-
товния си оркестър така, че 
музиката да приспива маси-
те и да заглушава непрекъс-
натия звън на монетите!

Ежегодните прогнози на 
авторитетното западно из-
дание в повечето случаи раз-

голват подсъзнателните 
страхове и съкровените же-
лания на финансовите ели-
ти. 

В света на постистината, 
на постмодерна 

и постсарказъма 
съществуват 

множество начини за непря-
ка "езоповска" комуникация, ко-
ято активно се използва от мно-
го и твърде влиятелни тайни 
общества и кръгове. Тради-
ционно "The Economist" дава 
своите прогнози, а в много 
случаи и подсказва жела-
ния от Ротшилдови ход на 
световните събития през 
настъпващата Нова годи-
на.

За 2020 година челната 
корица е оформена по по-
добие на "Таблицата за про-
верка на зрението" на хо-
ландския офтамолог Хер-
ман Снелен, със симетрич-
но подредени и градиращи 
от големи към малки ла-
тински букви, свързани в 
непрекъснат текст. Този 

начин на писане, без ин-
тервали между отделните 
думи, е характерен за биб-
лейските текстове от сви-
тъците на Мъртво море. 

Първата дума "TRUMP" 
е драстично по-голяма по 
размер от последната дума 
"russia", с което авторите ве-
роятно искат да ни кажат, 
че през 2020 година про-
блемът "Доналд Тръмп" за 
западния свят ще е много-
кратно по-болезнен от про-
блема "Русия" и че на англо-
говорящия читател, за да се 
ориентират в случващото 
се в страната на Путин, ще 
му е нужно силно "зрение", 
включително и с използва-
нето на допълнителни "ин-
струменти", за разлика от 
историите, свързани с 45-я 
президент на САЩ, където 
за авторите всичко е пре-
делно ясно и, естествено, 

твърде негативно?!?
Всичките седемнадесет 

думи и четирите абревиа-
тури ни насочват към зна-
чими планетарни събития 
и личности, които през на-
стоящата година ще бъ-
дат главният акцент в об-
ществения живот на чо-
вечеството – президентът 
Тръмп; излизането на Ве-
ликобритания от ЕС (Brex-
it); изкуственият интелект 
(АI); олимпиадата в Токио; 
космическите изследвания 
на планетата Марс; клима-
тичните промени на Земя-
та; предеседателят на КНР 
Си Дзинпин (ХI); светов-
ната икономическата реце-
сия, световното изложение 
ЕКСПО в Дубай; целите на 
устойчивото развитие на 
планетата (SDGs), новият 
25-ти филм от поредицата 
за Джеймс Бонд, 250 годи-
ни от рождението на Луд-
виг ван Бетовен, "визията" 
като съществен елемент по 
пътя към прогреса за от-
делния човек и човечест-
вото като цяло; 
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СВЕТЪТ ПРЕЗ 2020 
Или измеренията на предстоящата действителност 
преди челния сблъсък на България с новите реалности

Георги ВАцОВ

2019 година показа 
истинските чер-
ти и цели на бъл-

гарските политически мъже, глави-
ли се като прости маши на една док-
трина, обръщаща в хаос и безпоря-
дък цялата животворна същност на 
понятия и ценности, крепили из-
вечното мироздание на българския 
род и неговите човешки стремления 
за сигурност и доброта, за справед-

ливост и надежда. Не остана здраво място по тялото и душата 
на народа ни, ни стержен, ни непоклатими основи, традиции и 
държавност. С варварско безумие бе опустошено всичко в мно-
гострадалното ни Отечество: икономика, образование, здра-
веопазване, култура, отбрана, земеделие, животновъдство... 
Не африканска, някаква незапомнена вселенска чума опус-
тоши душите на народа ни, обезличи и обездържави държа-
вата ни с инструментариума и законите на самата държава; 
изсуши като хербарий историята и литературата ни; потъп-
ка и се подигра с високите хуманни и нравствени ценности, 
на които дължим многовечното си съществуване и оцелява-
не.

2020 година започва с нова полуда, с нов мощен зако-
нодателен натиск срещу целокупното бъдеще на народа и 
държавата ни. Властта, в своя обобщен образ, е приготви-
ла една иначе унищожителна илюстрация за собствената 
си шестваща вече цяло десетилетие простофилска социал-
на демагогия. 
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• Записки за обезкостяването на България

Минчо МИНЧЕВ
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В 
навечерието на Бъдни ве-
чер премиерът Бойко Бо-
рисов отново подгони 
джипа, за да инспектира 

ремонта на пътя Кричим-Девин, 
да повози заместник-министъра 
на регионалното развитие Нико-
лай Нанков, да наплюе президента 
Радев и да обере овациите на гер-
берофилите по маршрута. Въпре-
ки прословутата си скромност не 
пропусна да отбележи, че Бълга-
рия получава похвали от Ватикана 
до Вашингтон заради стабилност-
та, икономическия възход, борба-
та с контрабандата и нелегалната 
миграция, както и за приноса си 
към отбраната на НАТО и евроат-
лантическата интеграция на стра-
ните от Западните Балкани. 

Повярвал в тези и други 
„шменти-капели“, местен жител 
се обърна към премиера с „Ваше 
високопревъзходителство“, на 
което Борисов отговори така: „И 
аз съм селянин от Банкя, като 
тебе“. Този път не каза „Аз съм 

прост и ти си прост“, но то се 
подразбираше. А когато сравнява-
ше стойността на ремонтираната 
от неговото правителство отсечка 
от пътя с платената от служебно-
то правителство на Огнян Гер-
джиков за по-къса отсечка, все 
едно че четеше разказа на Чудо-
мир за майстор Танко. „Прочут 
беше майстор Танко и славата му 
се носеше като почнеш от горния 
край на Голо бърдо, та чак долу, до 
харманите. Плевник да ти напра-
ви, сушинка някаква за колата 
или гюлница – ако се случи суша-
во време и вятър да няма, до три 
години може да стои здрава и чи-
тава сградата и да не пада“, пише 
големият наш хуморист. То-
ест, трайността на построеното от 
майстор Танко била приблизител-
но като тази на Бойковите магис-
трали. Веднъж Теньо Шилето, не-
щастният собственик на плевник, 
построен от пишман майстора, се 
усъмнил, че той ще устиска толко-
ва, понеже бил „изкамбурен като 
баба Доковица“. Затова го вързал 
за ореха. Вятърът обаче духнал 
от обратната посока и плевни-
кът на майстор Танко се стропо-

лил към пътя. Вместо да си при-
знае за калпавата направа, този 
зачерни къща запитал собстве-
ника дали в плевника е имало 
плява. Като получил отрицате-
лен отговор, рекъл му: „Аз тая 
бина за плява съм я правил, а не 
да стои празна и да се гонят при-
лепите из нея. С плява трябваше 
да я напълниш, че да я крепи. Крив 
ли съм ти, че не знаеш да си пазиш 
стоката! Ами!“

Магистралите, построени 
или ремонтирани от ГЕРБ, не 
ги връзват за дърветата, но още 
след първата зима по тях цъ-
фват дупки като кратери. Или 
падат мостове и оставят сели-
щата без връзка със света. Един 
такъв на автомагистрала „Стру-
ма“ дори беше опожарен, от за-
палени под него хиляди с Което 
не попречи на премиера-строи-
тел да обвърже престоя си в по-
литиката със завършването на 
северната магистрала тари ав-
томобилни гуми. „Хемус“. Щом от 
ЕК подхвърлиха иронично, че ма-
гистрала „Струма“ няма да бъде 
завършена през това столетие, 
какво ли ще кажат за магистра-

ла „Хемус“? 
Но на фона на развихрилата се 

водна криза в Перник и десетки 
други селища, качеството на стро-
ителството и забавянето на път-
ните ремонти са направо бял ка-
хър. Още повече, че КЕВР одобри 
поисканото от ВиК дружества-
та поскъпване на водата, като 
за някои селища то достига 9%. 
И, за разлика от увеличението на 
пенсиите с 6,7%, което ще вле-
зе в сила от 1 юли 2020 г., нови-
те цени на водата бяха въведе-
ни от 1 януари. И поскъпването 
далеч не се свежда само до водата. 
Обаче храбрият на думи премиер 
посети Перник едва на 24 декем-
ври и се срещна не с граждани-
те, а с кризисния щаб. Защо не се 
похвали на перничани, които до 
местните избори се управлява-

ха от кмет и областен управител 
от ГЕРБ? „Скри се страхливецът“, 
беше казала Корнелия Нинова 
във връзка с отказа на Борисов 
да се яви в НС в деня за парла-
ментарен контрол, но Борисов 
не присъства в парламента дори 
когато се гласува бюджетът или 
вот на недоверие на собствено-
то му правителство. В случая с 
Перник той реагира като някакъв 
страничен наблюдател: смени об-
ластния управител Ирена Соко-
лова и шефа на ВиК Перник, а 
кметицата, която също беше от 
ГЕРБ, просто загуби изборите, 
оставяйки на своя приемник 
Станислав Владимиров истин-
ски пълен язовир с проблеми, за 
разлика от пресъхващия язовир 
„Студена“. 
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аКТуаЛЕН ГЛаС БОЙКОВИаДа

ОТ ПАПАТА ДО ВАШИНГТОН - 
САМО ПОХВАЛИ.

Петко ПЕТКОВ
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Ще посочим обаче, че през 
това десетилетие нейното неу-
морно законотворчество вина-
ги се е съсредоточавало в по-
следните дни на текущата и в 
първите дни на всяка следва-
ща година. Изглежда съвсем по 
тарикатски е преценено, че оза-
рени от надеждата, която носят 
Светлите Рождественски праз-
ници, хората няма как да пред-
положат дори, че някой може в 
същото време да отваря врата-
та на една нова, невиждана и не-
мислима досега 

несвобода от заробващи 
конвенции, стратегии, 

планове и т.нар. 
меморандуми за 
разбирателство 

и пр. демократични регуляр-
ни „шменти-капели“. 

Така например от 1.1.2020 го-
дина, под формата на допълне-
ние и изменение на 29 закона, 
приети и обнародвани в Дър-
жавен вестник, влизат в сила 
Духът и Сатанинската същност 
на т.нар. Стратегия за детето, 
която предизвика толкова тре-
вога и брожение в обществото, 
че застави министър-председа-
теля Бойко Борисов въобще да 
отрече нейното съществуване. 
Първо обаче я отмени, едва ли не 
с декрет, и вмени на бившия ми-
нистър на Министерството на 
труда и социалната политика 
Бисер Петков „да излиза всяка 
сутрин, обед и вечер, на прескон-
ференции и да казва, че такава 
Стратегия за детето няма“. На-
края за по-сигурно и по-демокра-
тично обаче му поиска оставка-
та и назначи г-жа Деница Са-
чева, известна повече с това, че 
нищо що е джендаризъм не й се 
опира и може да бъде прекара-
но от нея и през иглени уши. 

Да припомним обаче все пак 
законите, които изкараха по 
улици и площади хиляди хора, 
които не се подадоха на премиер-
ските „пунта-мари“ и право в ли-
цето на властта заявиха, че „Бълга-
рия е жива и деца не дава!“ Това са: 
Закон за закрила на детето; За-
кон за социалното подпомага-
не; Закон за социалните услуги; 
Семейният кодекс и промените 
в правосъдната система... Всич-
ки те като пачка бронебойни 
патрони влизаха от 1-ви януа-
ри в разстрелната цев насочена 
за унищожаване на българско-
то семейство, на Божествената 
уредба, следвана от българска-
та традиция като интегрална 
част от християнската култура 
и цивилизация. 

Едва ли не в последния мо-
мент Законът за социалните ус-
луги бе отложен със шест месеца, 
но неуморната на новия си пост 
радетелка за джендаризма, ми-
нистър Сачева, заплаши несъ-

гласните със ЗСУ с разследване 
от специалните органи! Нещо 
повече, нарече несъгласието 
„антиевропейска идеология“!... 

Това е то. Всяко несъгласие 
по отношение на политиките, 
разрушаващи традиционното 
българско семейство, държава-
та, в лицето на своя министър, 
вече ще заклеймява като по-
сегателство към „европейските 
ценности“. Това и партийните 
секретари, навремето, не си го 
позволяваха. 

Но и това не е всичко. Януар-
ският щурм срещу българската 
идентичност и същност насочи 
своето острие в най-съществе-
ните направления от защита-
та на 

българската крепост – 
земята и езика!

В последния 52-ри брой за 
2019 г. „Нова Зора“ осъществи 
две знакови публикации по те-
мата: „Що е то македонскийот 
jазик?“ от писателя-изследова-
тел Борис Данков и разговорът 
на изтъкнатия журналист и об-
щественик Васил Василев, во-
дещ на предаването „Не се стра-
хувай!“ по „Българска свободна 
телевизия“, с народния предста-
вител от коалиция „БСП за Бъл-
гария“ проф. Иво Христов. И 
двете теми – за езика и земята 
– са с отношение по най-болез-
нените въпроси за миналото и 
бъдещето на любимото ни Оте-
чество България. Но докато по 
темата за езика, както бе изяснено 
в публикацията, освен тежката 
артилерия на световната бъл-
гаристика, в подкрепа са БАН, 
и нейните изследователски ин-
ститути и капитални разработ-
ки, то по въпроса за продажба-
та на българска земя на чужде-
нци цари ако не някаква умо-
ра, то поне примирение. Имам 
чувството, че и двете са резул-
тат от инерцията на несвърсва-
щите отстъпления по този най-
важен за бъдещето на нацията 
проблем.

Като истински войник на 
истината и правдата, в свеото 
паметно обръщение в Нового-
дишната нощ президентът Ру-

мен Радев, като обобщаваше 
наследството на отминаваща-
та година, заяви: „Изтичащата 
2019 година отново ни припомни, 
че демокрацията и благоденстви-
ето изискват нашето постоян-
но усилие. Че когато се примирим 
и престанем да сме взискателни, 
изборите се опорочават, решени-
ята за бъдещето ни се взимат на 
тъмно, парите ни се харчат без-
отговорно, непрекъснато се от-
читат успехи, докато нищета-
та се множи, а качеството на 

живота пада драстично. Доста-
път до вода и въздух се превръ-
щат във въпрос за оцеляване, а 
липсата на възмездие и справед-
ливост разколебава вярата ни в 

утнешния успех.“
Ще стигнем може би и до 

„възмездието и справедливост-
та“, но нека най-напред отбеле-
жим, че 

„демокрацията и 
благоденствието 
изискват нашето 

постоянно усилие“, 
особено в тежката и дълга 

сага на битката за българска-
та земя. 

Прав е президентът Радев, 
много неща у нас са се реша-

вали на тъмно. Нали без да по-
питат суверена властниците 
натикаха България в НАТО и 
като им хареса подходът, на-
правиха същото и по отно-
шение на членството ни в Ев-
ропейския съюз! От тогава до 
днес, транспорираме непрекъс-
нато директиви и коленопрек-
лонно следваме евроатлантиче-
ските указания. След всяка осъз-
ната горчивина като антидот ни 
свестяват с някаква нова надеж-
да за кохезия и благоденствие, 
колкото същите управници да 
могат да се облажат със заслу-
жените от тях сребърници. А 
народът, историята му, култу-
рата му, поминъкът му, хлябът 
му – кучета ги яли! 

Обезкостяването на Бълга-
рия е името на поредицата, на 
която с тази публикация сла-
гаме началото и ако е живот и 
здраве, ще я доразкажем, 

за да се знае и помни. 
Планираната разруха на 

България започна с лозунги-
те за демокрация и благоден-
ствие. Условието, както това се 
обясняваше тогава, бе демонта-
жът на системата. И как никой 
не се замисли защо всичко за-
почва с българското село и по-
общо със селското стопанство 
на България!...

Прословутият проект „Ран-
Ът“, като еманация на избра-
ния от Луканов, Младенов и Ли-
лов „път към демократичен ка-
питализъм“ откровено посочва 
в глава 4, стр. 3, че „Приватиза-
цията е преди всичко и най-ве-

че политически процес с иконо-
мически последици“. За толкова 
неща сме им повярвали на Ри-
чард Ран и на Роналд Ът, нека 
им повярваме и в този случай, 
още повече, че и отнапред си 
го знаем. И до ден-днешен оба-
че т.нар. експерти на прехода 
убеждават народонаселението, 
че „приватизацията е иконо-
мически акт“. Това между дру-
гото. 

В глава 17, стр. 3, която е по 
темата ни, в проекта „Ран-Ът“ 
се препоръчва: „1.03.1991 го-

дина да бъде крайният срок, до 
който цялата селскостопанска 
собственост (земя, структу-
ри, добитък, оборудване) да е в 
частни ръце!“

Е, нямаше как! Въпреки 
старанията, този процес се 
попроточи, но затова пък вля-
зохме с принос в Енциклопе-
дията на глупостта: разстрел-
ните списъци на разгрома в 
земеделието и животновъд-
ството възложихме като дей-
ност на Ликвидационните съ-
вети! Оказа се, че и демокра-
цията има своите йезуити. С 
комисарска непоколебимост бе 
осъществена декомасацията на 
земята, демеханизацията и де-
мелиорацията на българското 
земеделие. В животновъдство-
то бе осъществена невиждана 
и нечувана катастрофа. Про-
дуктивните селскостопански 
животни (говеда, овце, кози и 
свине) от 15 милиона броя ос-
танаха 5 милиона! Голямо плю-
скане на кебапчета падна. Но 
се оказа, че въпреки оптимис-
тичния лозунг – „Всеки ден ще 
е така, до победата!“, животът 
е по-сложен. Никога в своята 
история България не бе пре-
живявала подобна разруха. 
И никога не бе имала по-мал-
ко на брой селскостопански 
животни! Можеше ли всичко 
това да не доведе мизерията!

Паралелно с този факт съ-
буждащ по същество тревожни 
размисли, се видя, че и меха-
низацията в селското стопан-
ство бе погромена. Трактори-
те от 54 000 през 1989 година 
оредяха до 25 000 за година-
две по-късно; комбайните от 
14 200 броя останаха 7000, а се-
демте бригади селскостопан-
ска авиация бяха приземени и 
почти разформировани. 

Но защо припомняме всич-
ко това, което в десетилетието 
от 1989 година бе непрежалима 
болка на всеки български сто-
панин, за който земята винаги 
е била майка-кърмилница?

Припомняме го, защото там 
е заровена 

истината за днешните 
реалности; 

защото истинската цел на 
благодетелите от плана „Ран-
Ът“, който се превърна в Кон-
ституция на т.нар. преход, 
както и техните послушни 
маши от „българския политиче-
ски елит“, след като осъщест-
виха външна поръчка за без-
милостното унищожаване на 
индустрията, на социалната и 
образователната системи, на 
здравеопазването, културата, 
духовността и най-вече на ин-
дустриалния интелект на на-
цията, днес протягат хищни-
те си ръце към раздробената 
на близо 20 милиона парче-

та земеделска земя! Всичките 
законодателни инициативи 
от тогавашните кърджалий-
ски времена до ден-днешен 
са просто червеният килим, по 
който тържествено преминава 
траурната процесия на погре-
бението на България. 

Днес, 70-80% от българи-
те живеят в условията на нес-
вършващ недоимък и са при-
нудени, заради оцеляването, 
да продават своята наслед-
ствена, върната в реални гра-
ници, бащиния. Припомня-
ме всичко това, защото най-яр-
ко откроява и обяснява истин-
ския замисъл на онзи тотален 
натиск да бъде върната земя-
та в реални граници, под бла-
говидния демократичен пред-
лог, че така ще бъде възста-
новена справедливостта за 
отнетата от държавата земя 
от законните й собствени-
ци. Днес става ясно защо бяха 
пренебрегнати всички прав-
ни възможности за превръ-
щането на ТКЗС-тата и Агро-
промишлените комплекси в 
акционерни дружества, със 
съответния дялов капитал на 
собствениците на земя, коя-
то бе комасирана, вярно, чрез 
принуда, но никога не е била 
национализирвана в онези 45 

години. Не можеше ли по този 
начин да бъдат запазени и ак-
тивите, и фондовете, и живот-
ните, и машините, с които беше 
съоръжено българското селско 
стопанство? 

Можеше! Но е казано: 
„Горко на победените!“ 
А победителите, точно към 

този народ нямаха никакви 
сантименти. Някога те не ус-
пяха да превърнат София в кар-

тофена нива, сега обаче случаят 
им даваше възможност да при-
ложат без уговорки своя коло-
низаторски опит над този на-
род, дръзнал да въведе само за 
1989 година в селското си сто-
панство основни фондове на 
стойност 1 млрд.долара*! 

България в техните разче-
ти бе планирана като неоко-
лониална територия. Социал-
на структура на обществото в 

нея се предвиждаше да бъде го-
ре-долу в следните разчети: от 5 
до 10% от населението можеха 
да бъдат относително заможни; 
15-20% от хората трябваше да 

бъдат винаги в зоната на по-
стоянна несигурност. Оста-
налите 70-80% българи, оста-
ваше да бъдат прегърнати от 
прелестите на унищожител-
ната материална нищета. 

И се случи обратното на пи-
саното от поети и фислософи. 
Завъртяха се камъните на ге-
ноцидната машина и според 
винаги безпогрешната статис-
тика на ЦРУ за 30 години Бъл-
гария счупи всички рекорди 
по разруха и смъртност на 
собственото си население: 
21% от него се пресели зави-
наги „отвъд“; (гурбетчиите са 
на отделна сметка); потроше-
ни бяха основни фондове, с 
които разполагаше държава-
та на стойност 155 млрд. до-
лара*. Но именно този най-
голям процент от българите, 
наречени „лузерите на прехо-
да“ имаха да извършат още 
една задача, преди да бъдат 
премляни между камъните 
на чудовищната мелница. 

На стр. 4

ВРАТИТЕ КЪМ НОВОТО РОБСТВО

ВРАТИТЕ КЪМ НОВОТО РОБСТВО

България в годината на „успехите“:

*Източник – НРБ`89, „Кратък статистически сборник“, София, 1990 г., стр. 12
*Пак там, стр. 14

Пояснение: сумата 155 млрд. долара е при курс на лева на БНБ 0.90 лева за 
1 американски долар. Общо основните фондове на НРБ в лева 1989 г. са на стой-
ност 141 млрд. лева; 

Само в отрасъл „Селско стопанство“, основните фондове за 1989 г. са 10.5 
млрд. лева, което при посочения курс на БНБ прави 11 милиарда и 600 милиона 
американски долара.

Паничище, почивната станция на БДЖ.

Президентът Желю Же-
лев и министър-председа-
телят Филип Димитров вър-
наха земята в реални грани-
ци и създадоха ликвидаци-
онните съвети.
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на обратно по пътеката. Той 
вървеше пред мен, а аз не бър-
зах да го застигна. Бе чувствите-
лен човек. Крачех на десетина ме-
тра след него и гледах как под зе-
лената винтяга раменете му по-
тръпват. Свечеряваше се и може 
да е било от планинския хлад. По 
този въпрос повече и двамата не 
отворихме дума.

Минаха 20 години. 
И пак, някъде в края на ап-

рил, се озовах този път във Вра-
ца. Бях втори в листата на „Ко-
алиция за България“, кандидат за 
народен представител в пред-
стоящите тогава парламен-
тарни избори за 42-ро Народ-
но събрание. С цветелина Да-
мяновска обикаляхме областта, 
градчетата и селата, а водачът на 
листата Янаки Стоилов имаше 
отделна от нас програма. цвети 
беше председател на Общин-
ската организация на БСП и 
поне в моите очи авторитетът й 
пред партийните членове бе не-
съмнен. 

Днес няма да сме заедно – каза 
ми тя. – Ще останеш за среща с 
Владимир Пешев. Голям почи-
тател е на „Нова Зора“ и е много 
заслужил човек. Бил е секретар по 
промишлеността към ОК на БКП 
и по негово време са строени мощ-
ностите в Козлодуй, във Враца, в 
Мездра... – Няма да съжаляваш, 
усмихна се тя. После тръсна гар-

вано-черната си коса, приглади я 
с привичен жест, кимна на Ванка-
та и Бако и поеха.

Останах на срещата и дълго 
разговаряхме с инж. Владимир 
Пешев – човек знаещ и можещ. 

Образът на хора като него днес 
е чудовищно изкривен от про-
пагандата. Лаконичен и точен 
инж. Пешев само веднъж си 
позволи при неколкократните 
ни срещи малко по-освободен 
изказ в общуването. Не пом-
ня как потръгна разговорът ни, 
но той ми разказа за последна-
та своя задгранична команди-
ровка като генерален директор 
на бившия комбинат „Гаврил Ге-

нов“ в бившата вече Германска 
Демократична Република. Та 
запътил се той за Германия, но на 
аерогарата случайно срещнал То-
дор Божинов – бивш министър 
и значим фактор по онова време, 

задачите на което изпълнявал и 
той. Божинов се връщал от Гер-
мания. „Като разбра, казва, че и 
аз съм се запътил за там, напра-
во ме отряза: „Връщай се! Няма 
смисъл да ходиш там“. Като видя 
обаче колко се изненадах от думи-
те му, добави: „Свърши се тя. Гер-
манците искат да нямаме чер-
на металургия и машинострое-
не!“ Аз зяпнах: „Ами моят комби-
нат?“ – попитах плахо. „Той ще е 

един от първите, който ще бъде 
закрит! И няма да е единствени-
ят! Как ще се живее нататък, не 
знам. Французите искат да няма-
ме земеделие и преработвателна 
промишленост!“ 

При тези думи на инж. Пе-
шев аз пък бях този, който 
буквално ахна. Всичко това бях 
вече го чувал и добре го бях за-
помнил. Шаблонно е, но ще го 

кажа: тези думи се бяха заби-
ли така дълбоко в съзнанието 
ми, че животът когато и да ме 
присетеше за тях, усещах как 
дъхът ми спира. И онази на-
дежда за България, че все ня-
как ще пребъде изчезваше във 
въртопите на неувереността. 

Пиша всичко това, без да съм 
искам разрешение от инж. Вла-
димир Пешев. Оказа се, че в све-
та на комуникациите човек най-

лесно може да загуби пътя и към 
човек, когото уважава. Не съм 
разговарял с него, не съм го пи-
тал как се чувства той, човекът 
отговарял някога за строител-
ството на комбината „Гаврил Ге-
нов“, за „Химко“, за ЧЛК „Веслец“, 
за АЕЦ „Козлодуй“, за още много 
други предприятия, които даваха 
хляб и самочувствие на хората от 
Враца и областта. Много отдавна 
някои от тези предприятия вече 
ги няма, а на други само руини-
те на корпусите им свидетелст-
ват за гигантската мощ на она-
зи България, която загубихме. 
Или по-точно, която ни отне-
ха.

Спирам дотук. Предстои 
ми по-нататък да доразкажа 
несвършващата сага за съдба-
та на българската земя, за ис-
торическите дни на срама, глу-
постта и предателствата бъл-
гарски; за да си отварят очите 
поколенията, които ще дойдат 
след нас. И ако Господ пожа-
ли българите, нека и те също 
като нас да се чувстват и да се 
наричат българи. Ако ли пък не 
– земята ни, макар и без народ с 
това име може би ще опази спо-
мена за онази България, в химна 
на която Стара планина е горда, 
до нея Дунавът синей, Слънцето 
огрява Тракия и пламеней над 
легендарния Пирин! 

Мила, Родино!...
Отче, пожали моя народ! 

Дай му сили и разум и въздай 
справедливост всекиму, спо-
ред делата!

Амин!

От стр. 3

Те бяха получили земята 
си в реални граници и сега, в 
новите условия, без хляб и по-
минък, щяха по принуда да 
се окажат онзи фактор, чрез 
който в условията на т.нар. 
„свободна воля между продавач 
и купувач“ трябваше да задви-
жи трансмисиите за преми-
наване на българската земя в 
чужди ръце. 

Ако това все пак бе разпо-
ложено във времето, като дъл-
госрочна цел, в близък план 
трябваше да се решат две не 
по-малко важни задачи, с не-
посредствен ефект: България 
трябваше да бъде изключена 
като конкурент на пазара за 
земеделска продукция и не-
минуемо да се превърне в па-
зар за такава. 

Пазар за 8 милиона души, 
но все пак, пазар!...

Пътъом предстоеше да бъ-
дат удовлетворени и щенията 
на хиените на българския пре-
ход - някогашният Втори ад-
вокатски колектив! Неговите 
кадри бяха наемниците, които 
виждаха в задаващия се съде-
бен хаос от кромоли и делби 
при наследството за земята, 
възможността за нескончаеми 
дела, което разбира се означа-
ваше много клиенти и мно-
го пари! И те, честните частни-
ци, си ги заработиха. Много от 
тях са вече в един по-добър свят 
и ако случайно все пак не са се 

оказали в праведния Рай, кой-
то приживе им обещаваше де-
мокрацията, дано поне казани-
те с катрана да не са на особе-
но силен огън. Нейсе!

На това място, 
колкото да си поеме дъх 

читателят, 
искам от първо лице да 

припомня две свидетелства. 
Реч е за две срещи с две кон-
кретни личности. Срещите са 
отдалечени една от друга с цели 
20 години, и ако ги припом-
ням, то е защото става дума за 
хора с огромен принос за она-
зи България, която загубихме, 
и заради изумлението и бол-
ката им от предателството на 
онези, които копаха гроб на 
България, но първи легнаха в 
него. 

През 1993 година в бит-
ността си на главен редактор 
на сп. „Железопътен транс-
порт“, в късните дни на ап-

рил, бях със семейството си на 
едноседмична почивка в Пани-
чище. Почивната станция там 
бе една от големите гордости 
на Българските държавни же-
лезници. Строена като профи-
лакториум и място за отдих на 
работниците от състава на ЖП 
управление - София, обзаве-
дена по най-високите обра-
зци на мебелостроенето и въ-
трешната ахитектура, тя бе не 
само един изключителен об-
разец на социалистическото 
почивно дело, но и свидетел-
ство за отношението на то-
гавашните ръководители на 
БДЖ към проблемите на здра-
вето на железничарите – от 
кантонера, до генералния ди-
ректор. Но не това е важното 
в случая. 

Когато пристигнахме със съ-
пругата и тригодишния ни син, 
в съседния апартамент до нас 
вече се бе настанил Васил ца-
нов – най-дългогодишният ми-

нистър на транспорта, при кой-
то отрасълът записа най-висо-
ките си успехи в историята на 
българското икономическо 
развитие: СО МАТ, БМФ, БДЖ, 
БГА „Балкан“ и Главно упра-
вление на пътищата – това бе 
съставът на строгата, мотиви-
рана бойна армия на транс-
портния отрасъл, която Васил 
цанов с такт и крепка воля ръ-
ководеше в продължение на 
повече от 14 години. 

Васил Цанов не бе сам, с него 
в Паничище бе и съпругата му 
Пенка и едно малко момичен-
це, внучка на една от дъщери-
те им. Децата и жените много 
бързо скъсиха дистанцията, до-
паднаха си, намериха своите си 
игри, теми и разговори, а ние, 
по мъжки, нагазихме в дебри-
те на политиката. Съветският 
съюз бе вече история, а заедно 
с него и Варшавският договор и 
СИВ. Неясната абривиатура СНГ 
(Союз независимых государ-
ства) някак не вдъхваше дове-
рие, а покрай границата бушу-
ваше и войната в Югославия. 
Разговорите ни не изключваха 
процесите в отрасъла, който 
отдавна бе започнал да се задъх-
ва, но все пак, най-често се вър-
тяха около възможностите за 
избор на път за България в то-
гавашния не по-малко обър-
кан свят. В тези разговори за-

белязах, че станеше ли дума на-
къде ще върви България, Васил 
цанов някак бързо помрък-
ваше, отместваше поглед и 
винаги една въздишка бе от-
говорът на моя въпрос. Но аз 
упорствах, додето един ден той 
забави крачки по пътеката меж-
ду рилските борове, по която 
вървяхме, после се спря, поогле-
да се, и тихо, сякаш по-скоро 
на себе си, каза: „Луканов знае!“ 
Помълча малко и добави: „Към 
Европа ще е, но... цената е мно-
го висока! Германците искат 
да нямаме черна металургия и 
машиностроене. Французите – 
земеделие и преработвателна 
промишленост!“... 

На това място не помня дали 
не изругах грубо, но нещо такова 
ще да е било, защото после при-
мирено попитах:

Ами тогава, какво остава за 
нас?

Сега осъзнавам, че не само 
тонът ми не е бил най-подходя-
щият. Ситуацията беше драма-
тична. Пред мен стоеше човек, 
който се чувстваше дълбоко на-
ранен, който приемаше очерта-
ващата се реалност като ката-
строфа, като едва ли не лична 
обида, но в същото време осъз-
наваше, че няма сили нито да 
я отмени, нито да отговори на 
обидата. После, без да продума, 
Васил цанов се обърна и тръг-

ВРАТИТЕ КЪМ НОВОТО РОБСТВО
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После премиерът разпоре-
ди на икономическа полиция 
да започне разследване и пред-
ложи гениалната идея всички 
ВиК дружества в страната да се 
обединят под покрива на една 
държавна фирма. Междувре-
менно, оказа се, че софийското 
ВиК черпи вода чрез „Напоител-
ни системи“ от язовира „Бебреш“ 
и Ботевград също може да остане 
без вода като Перник, където бед-
ственото положение беше удълже-
но с 30 дни. Но не Борисов, а про-
куратурата в Перник обвини ми-
нистъра на регионалното разви-
тие Петя Аврамова и министъра 
на околната среда Нено Димов в 
„престъпно бездействие“, довело 
до безпрецедентната водна кри-
за и последвалия жесток воден 
режим в града и областта. Така 
че в началото на 2020 г. може да 
станем свидетели на нови пер-
сонални промени в „кабинета 
на успехите“. Друг е въпросът, че 
няма министерство, чийто шеф 
да не е заслужил да бъде изри-
тан от стола. Здравеопазването 
ли е в ред или социалната по-
литика? Образованието, транс-
портът, културата, отбраната и 
МВР ли не генерират ежеднев-
но корупционни и други скан-
дали? Това управление не може 
да бъде подобрено със смяната 
на едни „калинки“ с други, а тряб-

ва да бъде организирано наново и 
то от премиер-експерт. На дейст-
ващия в момента „доктор на на-
уките“ вече не може да помогне 
и папата. Колкото и трубадурите 
на ГЕРБ да превъзнасят „вожда и 
учителя“ в уж свободните наци-
онални медии, милионите стра-
дащи от безхаберието на герба-
вите „калинки“, виждат, че царят 
е гол. По-точно, народът е гол, а 
премиерът е „гола вода“. Разбра-
ха го и скопските „политичари“ 
и „историчари“, които продъл-
жават да четат историята, както 
дяволът чете Евангелието. И оп-
равдавайки се с предстоящите 
през април извънредни парла-
ментарни избори, преустанови-
ха работата на смесената бълга-
ро-македонска комисия. За съжа-
ление, те ще наложат „македонски-
от язик“ и в НАТО, и в ЕС, въпреки 
„ултиматумите“ на София. Нима 
в МВнР не се намери един, който 
да обясни на дипломатическата 
„калинка“ Екатерина Захариева, 
че когато подписва договор за 
приятелство и добросъседство 
„на конституционните езици на 
двете страни“ – Република Ма-
кедония и Република България, 
признава съществуването на 
македонския език като съвсем 
отделен от българския? Кьорав 

карти не играе!
Подобна е ситуацията и с ико-

номизирането на външната по-
литика. Какво е обяснявал Бо-
рисов на Тръмп в Белия дом, че 
САЩ налагат санкции не само 
върху фирмите, които участват 
в изграждането на „Северен по-
ток-2“, а и на тези, които строят 
„Турски поток“ на българска те-
ритория? Какво направиха той 
и неговите министри на външ-
ните работи и транспорта, та Съ-
ветът на ЕС и ЕП одобриха паке-
та „Мобилност“ на Макрон, въ-
преки протеста на български-
те евродепутати и превозвачи? 
Сега ни „хранят само със надеж-
ди голи“, че екологичните щети от 
връщащите се празни на всеки 
8 седмици товарни камиони, ще 
бъдат взети предвид от съда и 
тази разпоредба ще бъде отмене-
на. Трай, коньо, за зелена трева!

Борисов може да го титулуват и 
с по-гръмки титли от тези, с които 
го кичат герберофилите и медий-
ните пеперуди, които вози с пра-
вителствения самолет до най-ек-
зотични дестинации. Това не про-
меня мизерната реалност, в която 
креят милиони българи. А именно, 
че България си остава най-бедната 
страна в ЕС, с най-ниските доходи 
и пенсии. Май единственият успех 

на управлението е фактът, че наро-
дът още не го е свалил!

Все пак властващите у нас по-
средственост и простотия, про-
бутвани ни като „висша полити-
ка“, ми напомнят нещо, за кое-
то съм слушал от дядо си. Преди 
9-ти септември 1944 г. цигани-
нът Шакир от нашето село бил 
назначен за стражар в Шумен-
ската полиция. Разчуло се, че 
Шакир ще си идва на село и ци-
ганите започнали да умуват как 
да се обърнат към височайшия 
гостенин. Ако му кажели „госпо-
дин старши“, или „господин прис-
тав“, малко им се виждало. Най-
накрая го посрещнали с думите: 
„Хош гелдин, Раббим!“. Тоест: „До-
бре дошъл, Господи!“. Къде е „Ваше 
високопревъзходителство“, къде е 
„Господи“?! 

Но що са дни занапред, 
наши са. Преди да му е изтекъл 
мандатът, „селянинът от Банкя“ 
може да бъде наречен и „Ваше Ве-
личество“. Само до „Ваше Светей-
шество“ няма как да се добере, по-
неже първо ще трябва да се замо-
наши. Но, както е писал Маркс: 
„Човечеството се прощава със сво-
ето минало смеейки се“. Колкото и 
лоша да беше 2019 г. за милиони 
българи, управлявани от Бойко 
Борисов, има място за оптими-

зъм. Защото до края на първия му 
пълен мандат остава малко пове-
че от една година и не е сигурно, 
че отново няма да хвърли кърпа-
та предсрочно. Но, дори той да из-
пълни докрай мандата, ако гербе-
рите и „обединените“ патриоти 
продължат да ни управляват все 
така „успешно“, за оцелелите от 
експеримента 2019 г. може да се 
окаже и по-добра от 2020 г. Бъл-
гаринът започва да съжалява 
за предишните си управници, 
само след като новите се окажат 
по-калпави и крадливи. А у нас 
грабежоспособни некадърници 
- с лопата да ги ринеш! Предста-
вяте ли си не Путин, а Борисов да 
беше построил и открил Керчен-
ския мост? Някой щеше да се пук-
не от хвалби! А нашият премиер 
говори за тунел под Шипка, ко-
гато АМ „Струма“ стои недовър-
шена, заради споровете за туне-
ла „Железница“.

Нямаме илюзии, че ще дожи-
веем да ни управлява някой нов 
Месия, но дано поне правител-
ството, което ще смени това на 
ГЕРБ, да бъде малко по-скромно 
на самовъзхвали и по-посвете-
но на добри дела. Белким тогава 
се измъкнем от негативните ев-
ропейски и световни класации. 
Честита Нова година!

ОТ ПАПАТА ДО ВАШИНГТОН... От стр. 1

конференцията в Шот-
ландия по въпросите на би-
оразнообразието на плане-
тата; годината на Белия ме-
тален плъх по китайския 
календар; Договорът за не-
разпространение на ядре-
ното оръжие (NPT); сенатор-
ката-кандидат за президент 
от ДП на САЩ Елизабет Уор-
ън; 500 години от смъртта на 
италианският художник от 
епохата на Ренесанса – Ра-
фаел; 200 години от ражда-
нето на медицинската сес-
тра Флоранс Найтингел; ро-
лята на държавата Русия в 
света.

Според дългогодишният 
редактор на броя, посветен 
на "Света през 2020"  Даниел 
Франклин, дванадесет са ак-
центите, 

на които читателите 
следва да обърнат 

внимание: 
– "Страшният съд" за До-

налд Тръмп ще е в два епизо-
да – гласуването на импий-
чмънт в Конгреса и редов-
ните президентски избори 
в САЩ, като списанието е на 
страната на сенаторката от 
Демократическата партия 
Елизабет Уорън, която е из-
вестна със своите социалис-

тически проблясъци, както 
и с негативната си позиция 
спрямо акулите от Уол Стри-
ийт и частните финансови 
фондове. За анализаторите 
неочаквана  бе подкрепата за 
Уорън от 44-я президент на 
САЩ Барак Обама при поло-
жение, че основният канди-
дат на демократите е негови-
ят вицепрезидент Джо Бай-
дън. Интересното е, че едно-
верменно  с тази си прогноза 
Франклин помества в рецен-
зията и мнението, че Вели-
кобритания ще се разпадне 

след предстоящия Брекзит, 
което означава, че за англо-
говорящото братство тези 
две изпитания през годи-
ната са от особена важност. 
Известно е, че акционерите 
и редакционния колектив 
на сп. "Икономист" са с ярко 
изразени неолиберални по-
зиции, подкрепящи глоба-
лизацията, свободната миг-
рация, свободния пазар, ед-
нополовите бракове, легали-
зация на леките наркотици, 
Истамбулската конвенция 
и т.н., което ги прави безпо-
щадни противници на пре-
зидента Тръмп;  

– по отношение рецесия-
та, която заплашва планета-
та,  мнението на Франклин 
за Китай е, че икономика-
та му постепенно ще си въз-
връща високите темпове на 
растеж, докато за САЩ и Ев-
ропа, предвид търговската 
война, която се разгаря по-
между им, спадът в иконо-
миката ще се задълбочава;

– с цел увеличаване на 
клиентската си маса и дава-
нето на нови кредити, емиси-
онните центрове ще се борят 
с рецесията чрез количестве-
ното смекчаване, а банките 

ще водят битката си за  оце-
ляване  главно чрез отрица-
телните лихви. Америка вър-
ви към тежка рецесия, но из-
ненадващо за всички може 
би ще избегнат сгромолясва-
нето на пазарите и ръстът на 
икономиката ще се възста-
новява. целта на тази прог-
ноза е да се дискредитира ло-
зунга на Тръмп "Да направим 
Америка отново велика!" и да 
се покаже, че в свободната 
пазарна икономика действат 
обективни закони, а не лич-
ното мнение и желание на 
когото и да било;

– през 2020 година Китай 
позитивно ще излезе от ре-
цесията и ръководството на 
поднебесната ще обяви, че 
КНР е постигнала целта си за 
умерен просперитет на стра-
ната. Огромното мнозинство 
държави по света, вкл. и ЕС, 
ще трябва да търсят място-
то си в областта на високи-
те технологии и търговията 
в пространството между Ки-
тай и САЩ, а от резултата ще 
зависи и тяхното бъдеще;

– през новата високос-
на година  светът ще е спорт, 
главно поради превеждането 
на ХХХII Олимпийски игри в 

Токио, на Европейското пър-
венство по футбол, а за насе-
лението на Австралия спорт-
ните емоции ще са свързани 
с резултатите от национал-
ното първенство по крикет 
Т-20, игра, ползваща се с ог-
ромна популярност сред на-
селението на Англия и Уелс; 

по мнението на Даниел 
Франклин по време на "Пре-
глед- конференцията" (RC), 
която ще се проведе през май 
в Ню Йорк, страните-участ-
нички едва ли ще постигнат 
успех, главно поради факта, 
че чл. 6 от Договора за нераз-
пространение на ядреното 
оръжие (NPT) не задължава 
страните да ликвидират оръ-
жията си, а говори за проя-
ва на добра воля при отказа 
си от ядреното оръжие. Така 
САЩ и РФ, както през 2005 г. 
и през 2010 година, ще водят 
пазарлък, но едва ли ще стиг-
нат до решение, а останалите 
седем държави, притежава-
щи такова очакват великите 
сили първи да постигнат съ-
гласие. 

В 75-та годишнина от яд-
рената бомбандировка над 
Хирошима светът ще конста-
тира, че страните, притежа-
ващи ядрено оръжие, напре-
къснато се увеличават и кон-
тролът постепенно се губи. 

На стр. 6

СВЕТЪТ ПРЕЗ 2020 

Сградата на телчарника в с. Тулово

„Химко“ - Враца

Редакторът на броя Да-
ниел Франклин
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Това вероятно ще при-
нуди двете велики ядрени 
сили да подпишат Договора 
СНВ-4;

– Във връзка с подготов-
ката и провеждането през ок-
томври 2020 година в гр. Кун-
мин, Китай, Конференция на 
страните от Конвенцията за 
биоразнообразието и Конфе-
ренцията в Глазгоу, Шотлан-
дия, за борбата с въглеродни-
те емисии Даниел Франклин 
предвижда, че ще се разраст-
ва движението за устойчи-
во развитие (SDGs) по света. 
Изводът на редактора на "The 
Economist" е, че бизнес-лидери-
те и правителствата ще демон-
стрират подкрепа на целите за 
устойчивото развитие на ка-
питализма, докато акционери-
те на големите транснационал-
ни конгломерати им позволя-
ват да го правят! 

– През 2020 година стра-
ните от Персийския залив 
ще приветстват света в рам-
ките на две събития от све-
товен мащаб – провеждане-
то на световното изложение 
"ЕХРО-2020" в Дубай, ОАЕ, и 
срещата на високо равни-
ще на двадесетте най-разви-
ти страни в света, членове на 
групата Г-20. В изложението, 
което ще продължи 6 месе-
ца, участие ще вземе и дър-
жавата Израел, с която ОАЕ 
не поддържа дипломатиче-
ски отношения. Арабските 
страни се надяват възелът 
от проблеми, който задуша-
ва развитието на страните 
им с провеждането на ЕХPО 
да започне да се развързва, 
а ръководителят на новата 
държава Южен Судан заяви, 
че участието в ЕХРО е злат-
на възможност за най-нови-
те държави да намерят свои-
те приятели;

през 2020 – годината на 
Белия метален плъх

 планетата Марс ще е 
обект на засилено внимание 
от страна на учените от цял 
свят: НАСА се готви да из-
прати дрон, който да преле-
ти през тънкия атмосферен 
слой на планетата. Европей-
ската космическа агенция 
(ЕКА) ще осъществи кацане 
на повърхността на Марс на 
робота "Розалин Франклин", 
Китай ще предложи създа-
ването на "Общество за съд-
бата на човечеството", което 
да обедини всички светов-
ни дейности в космоса с "ки-
тайската мъдрост", и в годи-
ната на Белия метален плъх 
китайските учени ще изпра-
тят към Марс апарата "НХ14". 
Първата междупланетна ми-

сия на арабския свят ще се 
осъществи от ОАЕ чрез из-
пращането на сондата "На-
дежда" на повърхността на 
планетата Марс;

– набиращата скорост 
четвърта технологична ре-
волюция в света през 2020 
година ще регистрира огро-
мни постижения, но ще пре-
живее и кризисни моменти. 
Позитивните новини ще бъ-
дат свързани с масовата по-
ява на летящите таксита, на 
електрическите супер коли 
и персонифицираната меди-
цина, а спадовете и пробле-
мите в дейността на големи-
те високотехнологични ги-
ганти – двигателите на науч-
но-техническия прогрес ще 
бъдат предизвикани от не-
ясни държавни и междуна-
родно правни регулации, от 
необосновани данъци и от 
войнствен критицизъм към 
изследвания и изобретения. 
Мобилната социална мрежа 
"Инстаграм" ще си създаде 
големи проблеми във връз-
ка с провеждането на прези-
дентските избори в САЩ.

– големите кръгли годиш-
нини в живота на велики 
личности и събития ще ре-
зонират своеобразно в об-
щественото мнение по света 
в зависимост от идеологиче-
ските приоритети на отдел-
ните нации: 500 години от 
смъртта на Рафаел; 400 го-
дини от акустирането на ко-
раба "Мейфлаер" на амери-
канския бряг; 250 години от 
рождението на великия ком-
позитор Бетовен; 200 година 
от рождението на медицин-
ската сестра Флоранс Найти-
гъл станал повод за обявява-
нето на 2020 годино за годи-
на на милосърдните сестри; 

100 години от въвеждането 
на сухия режим в Америка; 
75 години от създаването на 
ООН и от бомбандировката 
над Хирошима и Нагазаки; 
50 години от създаването на 
вокално-инструменталната 
група "Бийтълс";

– през 2020 година ще се 
разрази истинска война за 
спечалване на огромната ау-
дитория от читатели, слуша-
тели и зрители на безкрайно 
увеличаващите се информа-
ционни формации. Техно-
логическата битка ще се съ-
средоточи върху това, как на 
малкия екран на смартфона 
и на таблета да се експонира 
картината от ефирните и ин-
тернет-телевизиите; 
в епохата на "Нетфликса", 

когато вече никой не иска 
да плаща за 200 канала, полз-
вайки само десетина, всяка 
голяма медия ще има собст-
вени сателитни услуги и ще 
лицензира все по-малко пре-
давания в "Нетфликс". Ин-
формационните гиганти ще 
предоставят на франчайз 
свои предавания на произ-
водствени и търговски све-
товни конгломерати, които 
да рекламират своята про-
дукция и т.н. Торентите ще 
се включат в официалния 
информационен поток, гей-
мърите ща получат нови 
възможности, а на екрани-
те по света ще се появи 25-та 
серия за Джейс Бонд, който 
в традиционния си стил ще 
проследява действията на 
един световноизвестен учен. 
През настоящата година На-
ционалният музей в Кайро 
ще представи по нов физи-
чески начин своята експози-
ция.

– Двадесетте години на 
ХХI век ще са декадата на 
младите стари – за пръв път 
хората до 30-годишна въз-
раст в света ще са по-малко 
от тези на възраст над 30 го-
дини. Третото десетилетие 
на века ще бъдат лоши го-
дини за африканските упра-
вляващи династии, ще бъдат 
разрушаващи за страните, 
където съществува сепара-
тизъм и ще бъдат вдъхновя-
ващи за генетиците в расте-
ниевъдството.

Последната тема, която 
презентира редакторът Да-
ниел Франклин е свързана с 
т.нар. млади стари т.е. хора-
та, които в перида 2020-2030 
година ще бъдат на 65-75-го-
дишна възраст т.е. тези, кои-
то са родени след 1955 годи-
на. В развитите страни – в ЕС 
в т.ч. и в България, в САЩ и 
РФ пенсионните системи из-
питват огромен платежен де-
фицит, който се покрива от 
бюджетите на страните, но 
в много случаи и от външ-
ни кредити, които също на-
товарват националните бю-
джети. Решението на раз-
растващия се проблем не е в 
повишаването на пенсион-
ната възраст, а в това, дости-
гналите пенсионна възраст 
граждани да продължават да 
работят, без да получават по-
лагащата им се пенсия, дока-
то им се работи. Така напри-
мер, през 2016 година 1/5 от 
населението на възраст 65-
69 години в богатите страни 
е продължавало да рабити, 
независимо от навършената 
пенсионна възраст. Оставай-
ки обществено ангажирани, 
младите-стари като по-об-
разовани, с по-висока обща 
култура отново ще изнесат 

на плещите си промените на 
света така, както са го прави-
ли няколко пъти преди това 
в различните етапи от раз-
витието на страните си. Това 
поколение, сравнено  в све-
товен мащаб с предишни-
те поколения пенсионери е 
по-могобройно и по-здраво. 
През 2020 година то ще пред-
ставлява 11% от населението 
на планета, докато през 2000 
година то е било 8%.

България и светът
В контекста на задълбоче-

ните обсъждания в световна-
та преса, темата за "старите-
млади" е особено актуална за 
България. Непрекъснатото 
повишаване на цените на го-
ривата, на комуналните ус-
луги, на някои стоки от пър-
ва необходимост, на предла-
ганите от държавата соци-
ални услуги с проценти над 
годишната инфлация по-
казват, че в бюджета на Бъл-
гария парите не достигат и 
чрез номинално по-високите 
акцизи и ДДС гражданите са 
тези, които отново покриват 
дефицитите. Със смехотвор-
ни аргументи се увеличават 
преките местни и национал-
ни данъци и такси. Стигна се 
до този държавен рекет вър-
ху гражданството, защото за 
тридесет години, благодаре-
ние на "родолюбивата" поли-
тика на Луканов, Филип Ди-
митров, Костов, Станишев и 
Борисов, България остана 
без индустрия, без селско 
стопанство и без изключи-
телно печелившата си външ-
на търговия и днес българ-
ската икономика не генери-
ра достатъчно приходи, за да 
пълни хазната.

Проблемът е, че с бездар-

ната си, некомпетентна и за-
робваща политика българ-
ското правителство вече 10 
години тика страната в тре-
савището на вечната задлъж-
нялост, пускайки периоди-
чески "кьор-фишеци" от сор-
та, че има ръст на БВП при 
положение, че в приходите и 
разходите включва и взетите 
кредити и тяхното обслуж-
ване, и приходите от кон-
тробанда и проституция, и 
амортизационните разходи 
и дотациите от европейски-
те кохезионни и структурни 
фондове. Голямото "пости-
жение" на премиера, с което 
той се гордее е, че в България 
практически няма безрабо-
тица, но този факт е верен 
само в частта си, че в Бълга-
рия вече не достига квали-
фицирана работна ръка, за-
щото емигриралите над два 
млн. млади, предприемчиви 
и работливи българи рабо-
тят за попълването на пен-
сионните фондове на воде-
щите европейски държави, а 
не за българските.

Когато с гордост съобща-
ваш на света, че България за 
2019 година е изразходвала 
3,1 % от БВП за въоръжение, 
то демонстрираш пълно не-
познаване на историята, ко-
ято ни учи, че една от причи-
ните СССР да фалира иконо-
мически, бе "гордостта" от 
огромните военни разходи. 
Точно неестествен стремеж 
за свръхсигурност бе точно 
разчетен от Роналд Рейгън с 
инициативата му за стрете-
гическа отбрана "Звездни вой-
ни". Харченето на пари за за-
купуване на чуждо въоръже-
ние и подготовката за вой-
на, при положение, че няма 
реална опасност за нацио-
налната сигурност на Бълга-
рия, си е чиста проба профа-
нация и васален стремеж за 
докарване пред "чорбаджия-
та". Защото тези разходи не 
носят възращаемост, не сти-
мулират трудова заетост, не 
внасят инвестиции за наци-
оналната икономика, не уча-
ствуват в повишаването на 
производителността на тру-
да и, в резултат нямат нищо 
общо с просперитета на дър-
жавата и благосъстоянието 
на народа. Остава единстве-
но фукнята!

В анаграмата на челната 
корица на сп. "The Economist" 
в червено е оцветена единстве-
но думата 

"ВИЗИЯ", 
подчертавайки изключи-

телното є значение за раз-
витието и прогреса в света 
, особено за страните от ЕС. 
Визията за 2020 е дългосроч-
ната прогноза за това, което 
днес прави света и това, ко-

ето ще имат нашите внуци 
– идеи за техническото по-
стижения на четвъртата тех-
нологична революяция. В 
раздела със същото наимено-
вание авторитетни професио-
налисти по отделните направ-

ления разсъждават за "изкуст-
вения интелект като супер 
двигател на науката" (Демис 
Хасабис, съосновател на "Deep 
mind"), за "новата роля на 
младите стари" (Том Стран-
бадж), Рен Зенгфей, основа-
тел на китайския гигант "Хуау-
ей" споделя, "че технологична-
та стратегия на "Хуауей" е да 
намери решения за обработ-
ката, съхраняването и пре-
носа на огромни обеми данни, 
като задачата е създаването 
на оптичната мрежа "6G". Ро-
бин Найблет и Джим О`Нийл 
от Chathman House разсъж-
дават за "устойчивия свето-
вен ред, който е възможен не 
на основата на противоста-
вянето Изток -Запад и стре-
межа пари на политическия и 
бизнес елит към власт и пари, 
а чрез предоставянето на ця-
лата власт в ръцете на хора-
та и обществените им обеди-
нения, които сами да форми-
рат собственото си бъдеще". В 
обозрима перспектива "напи-
саното от научните фанта-
сти ще става реалност като 
огромни финансови средства, 
вкл. и от Фейсбук, ще се вла-
гат в създаването на виртуа-
лен, измислен свят, за да може 
обикновения човек да намира 
спасение от трудностите в 
ежедневието си" (Джеди Ъп-
стейн). 

През изминалите десетиле-
тия са направени хиляди прог-

нози за 2020 година. Англис-
кият вестник "Индипендънт", 
вече известен като интернет-
издание "Клуб Z", през 2009 г. 
е публикувал прогнозата си 
за 2020 година: "... ще има села, 
в които ще живеят само пен-

сионери и те ще бъдат обслуж-
вани от роботи; лабораторно 
ще бъдат създадени изкустве-
ни сърца за трансплантира-
не; във връзка с изменението 
на климата ще има създаде-
на ДНК база-данни за по-бър-
зо адаптиране към променя-
щите се условия на живот на 
Земята", Хамищ МакРой, ав-

тор на книгата "Власт, култу-
ра, просперитет" прави прог-
ноза за света до 2050 годи-
на. „Населението на света ще 
стане 10 милиарда души. Пре-
обладаващо по-млади хора ще 

има в Африка и Индия, а заста-
таряващи ще бъдат контине-
тална Европа и Япония. ЕС ще 
оцеелее но ще бъде губеща сила-
та си асоциация. Намаляващо-
то население на Русия ще пре-
чи за реализиране на глабални-
те ѝ амбиции. Китай ще бъде 
най-голямата и силна иконо-
мика, но поради застаряващо-
то си население, ще се затвори 

към света за да направи по-до-
бър живота на собствения си 
народ. САЩ според автора ще 
останат най-богатия и жиз-
нен регион в света, ефективно 
печелещ битката с Китай за 
глобално влияние. Останалият 
англоговорящ свят ще трябва 
да се съобразява с двата кола-
са. Технологичната революция 

ще направи живота на хората 
по-лесен. 3/4 от населението 
на света ще бъде средна класа. 
САЩ ще останат интелекту-
ален водач на човечеството". 
В заключение авторът зая-

вява: "Всичко описано по-горе 
няма да се случи, ако на земята 
се появят извънземни или ако 
хората не стигнат до убеж-
дението, че все пак съществу-
ва висш разум, който може да 
променя и отхвърля нашите 
рационални идеи и прогнози".    

Всички тези актуални и 
дългосрочни прогнози са в 
дневния ред на правител-
ствата и на специално създа-
дени структури в държавите-
членки на ЕС и Русия, защото 
за всички, отговорни за взе-
мането на важните решения е 
пределно ясно, че изоставане-
то в една от тези области ще 
бъде фатално за развитието 
на всяка отделно взета стра-
на. Само България чака ня-
кой от "началниците" да на-
мери най-ефективните отго-
вори, да ги "сдъвче" и по ми-
лост да ги подари на хитрите 
наши чиновници. Но едва ли 
този път схемата ще прорабо-
ти. Путин заяви на Борисов: 
"Не ми говорите за малък и го-
лям брат, защото като чуя 
това знам, че ще става дума 
за пари!“. И днес Белорусия 
изпитва на гърба си силата на 
тези думи. Макрон излезе с 
конкретни предложения и 
както изглежда новия състав 
на ЕК ще се вслуша в негови-
те нови идеи: при гласувания-
та в европейските изпълнител-
ни органи 

да се въведе принципът 
на квалифицираното 

болшинство, 
а не на единодушието, ко-

ето автоматично намалява те-
жестта на малките държави 
при приемането на реше-
ния. Освен това, френският 
президент постави изисква-
нето социалните осигуровки 
във всички страни-членки на 
ЕС да бъдат изравнени, за да 

няма икономическа имигра-
ция от една в друга страна 
за чувствително по-високите 
социални плащания, напри-
мер, за българите. 
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На снимката - Семейство Ротшилд. 
Традиционно “The Economist” дава своите прогнози, а в много случаи и подсказва жела-

ния от Ротшилдови ход на световните събития през настъпващата Нова година.
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На 21 декември се навърши-
ха 140 години от рождение-
то на Йосиф Висарионович 
Сталин. В българското об-

щество вече почти не останаха живи 
хора, които са живели по времето на 
неговото управление. Огромна част 
от хората са обработени след 1956 г. 
и манипулирани от негативното об-
ществено мнение, насаждано от адеп-
тите на капитализма, на който той бе 
убеден противник. Но истинският 
погром на сътвореното в епохата на 
Сталин, както и неговото личностно 
сатанизиране, дойде от реванша на 
троцкистките сили, вътре в комунис-
тическата партия на Съветския Съюз. 
Епопеята на отрицанието на Ста-
лин не секва и до ден-днешен, но ос-
вен измислените цифри на Солжени-
цин за жертвите от т.нар. Сталински 
репресии, тя нищо ново не прибавя 
като аргументи. И се получава нещо на 
пръв поглед необяснимо: колкото по-
вече се стараят неговите отрицатели 
в днешна Русия, пък и в света, толко-
ва повече стават хората, които одо-
бряват неговата политика. Днес одо-
брението на политиката на Сталин 
в руското общество е близо 70%. Но 
Сталин е бил жив човек, умел ръ-
ководител, който индустриализи-
ра Съветския Съюз не за 100 годи-
ни, както Англия направи това, 
а само за десет-петнадесет годи-
ни. Сталин превръща селска Ру-
сия в мощна индустирална дър-
жава. Имало е жестока съпротива 
срещу тази индустриализация от 
всички посоки, дори от редовете 
на собствената му партия. Имало 
е и насилие, но е имало и огромни 
успехи. През 1937 г. има репреси-
рани, с право или без право, над 

7000 души. Но през същата го-
дина са въведени в действие над 
7000 нови фабрики и заводи и са 
дадени работа и доходи на мили-
они хора. Сега непрекъснато ни 

се поднася негативна информа-
ция за Сталин без да се вниква в 
конкретната историчекска обста-
новка, в която той е действал. Не-
отдавна попаднах на една много 

интересна, почти забравена кни-
га на световноизвестния нем-
ски писател Лион Фойхтвангер – 
„Москва - 1937“. В тази книга, на-
писана от писател нито комунист, 
нито социалист, но блестящ по-
знавач на човешката душа и зна-
чимо световно име в литература-
та, се разкрива образът на Сталин 
по-различен от този, в който ни 
убеждават повече от 60 години 
след смъртта му неговите отрица-
тели. 

Сегашните поколения може би 
не са чували дори името на Фой-
хтвангер, камо ли да са прочели 
негови книги. Най-популяртите 
от тях са „Лисици в лозето“ (1947-
1948), „Гоя“ (1951), „Мъдростта на 
чудака“, „Испанска балада“ (1955), 
„Лъженерон“ (1936), „Братя Ла-
утензак“ и др. В публицистиката 
му има множество творби с анти-
фашистка насоченост. Книгите 
му са забранeни и Фойхтвангер 
успява да емигрира от Германия 
в САЩ през 1941 г., където живее 
до края на живота си. От неговата 
книга „Москва – 1937“, са подбра-
ни само отделни абзаци, в които 
писателят обрисува Сталин. Тези 
текстове са пряко свидетелство за 
една сложна епоха. Написани са 
с честното и проникновено перо 
на един свободен ум и могат да 
помогнат на редица читатели да 
потърсят действителната истина 
за Йосиф Висарионович Сталин. 
Като всеки човек и Сталин също 
е допускал грешки. Той не е све-
тец, но едва ли е само сатрап, за 
какъвто ни го представят. 

СВИДЕТЕЛСТВаВъпРОС На ДЕНя

Писателят Лион Фойхтвангер за Сталин
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След прецедента с добро-
волното излизане на Вели-
кобритания от ЕС Макрон 
поставя въпроса за преуста-
новяване на членството в ЕС 
с решение на квалифицира-
но болшинство на страните-
членки. Размерът на финан-
совите средства по различни-
те кохезионни и структур-

ни фондове, доколкото ще ги 
има след 2020 година, да бъ-
дат насочвани към решава-
нето на глобалните предиз-
викателства пред Европа – 
борба с изменението на кли-
мата, опазване на околната 
среда и биоразнообразието, 
борбата с тероризма и неле-
галната имиграция, разви-
тие на високите технологии, 
единната външна и отбра-
нителна политика, инвести-
ции извън ЕС чрез "InvestEU". 
За решаването на всички тези 
въпроси отделните страни ще 
трябва да увеличават внос-
ките си в общия бюджет на 
общността. Така например, в 
изпълнение на Европейския 
зелен пакт, ЕК в съобщението 
си от 11 декември 2019 годи-
на, изисква от правителства-
та на отделните страни в точ-
но определени срокове да 
постигнат точно определени 
резултати по крайно болез-
нени за България области, 
които ще изискват висока 
социална цена и огромни 
финансови ресурси от дър-
жавите-членки. Комисията е 
изчислила, че за постигане-
то на текущите цели в облас-
тта на климата и енергетика-
та за периода до 2030 година 
ще са необходими 260 мили-
арда евро годишни инвес-
тиции т.е. около 1,5% от БВП 
на страните на база 2018 го-
дина. Отделно са повишени-
те вноски на всяка страна в 
Иновационния фонд и Мо-
дернизационния фонд на 
ЕС, както и във Фонда за спра-
ведлив преход. ЕК през 2020 
година ще работи за установя-
ване на референтни показате-
ли за зелените практики на 
бюджетиране, което на Бъл-
гария ще ѝ струва допълни-
телни сериозни финансови 
средства. Това са изисква-
ния към страната като член 

на ЕС, а като член на НАТО 
България вече е отличник 
със своите 3,1% от БВП за 
отбрана и няма как да пад-
не под исканите от САЩ два 
процента годишно.

В раздела "Визии 2020" сп. 
"The Economist" отделя специ-
ално внимание на кардинал-

ното значение за човечеството 
като цяло и за всяка нация по-
отделно на развитието и внед-
ряването в ежедневието на хо-
рата 
постиженията в областта 
на изкуствения интелект 

(ИИ). 
Ако има тотална подкре-

па в обществото и се заделят 
съответните финансови сред-
ства за изследвания и инова-
ции, ИИ може да помогне на 
учените да решат някои ком-
плексни предизвикателства 
пред хората. Традиционният 
изкуствен интелект работи 
по заложени, познати на нау-
ката принципи. Новата вълна 
на ИИ е в състояние да се само-
усъвършенства, с което да на-
дникне отвъд познатите на чо-
вечеството шаблони и да пред-
ложи качествено нови подхо-
ди. Дали в България някой е 
чул или видял някъде компе-
тентно да се обсъжда или ра-
боти по този въпрос, темата 
да се дискутира в средства-
та за масова информации, 
да присъства в програмите 
на десетките партии? А в Ев-
ропа, в Русия, в Азия, вече се 
постигат невероятни реални 
резултати, които дърпат раз-
витието на страните с десе-
тилетия напред, създават се 
научни колективи и инсти-
тути, откриват се от най-ран-
на възраст националните та-
ланти и им се дава пълна въз-
можност за реализация!

По предсъединителните 
фондове 

и за двата програмни пе-
риода 2007-2013 г. и 2014-
2020 г. България, в качест-
вото си на кандидат и член 
на ЕС, е получила до 2019 г. 

вкл., безвъзмездна помощ 
от около 37 млрд. лева, като 
за втория програмен период 
средствата са само по линия 
на кохезионните и структур-
ни фондове. Днес, когато стра-
ната навлиза в тежка криза, 
с острота изниква въпросът: 
"С тези огромни подарени ни 
пари, какви качествени мате-
риални ценности са създадени 
и какви нови производствени 
мощности са построени, за да 
е в състояние икономиката на 
България днес  да генерира пе-
чалба, от която във вид на да-
нъци, стабилно да се попълва 
бюджета на държавата?" От-
говорът, очакван от Симеон 
Сакскобурготски, от Стани-
шев, от Орешарски и най-
вече от Б. Борисов, е край-
но наложителен и актуален 
в светлината на случващото 
се с 130 000 граждани на об-
щина Перник.

В края на 2008 година об-
щина Перник започва изпъл-
нението на проект BG161PO 
005/08/1. 10/01/2007 по Дого-
вор за безвъзмездна помощ 
по Оперативна програма 
"Околна среда 2007-2013/" на 
ЕС чрез Кохезионния фонд, 
приоритетна ос 1. Подобря-
ване и развитие на инфра-
структурата за питейни и от-
падъчни води на стойност 33 
561 592,58 лв. и срок за из-
пълнение 36 месеца.

"Основната цел на проек-
та е опазване(!!!!) и подобря-
ване състоянието на водите в 

райна на община Перник.
Следвайки принципите 

на устойчивото развитие и 
опазването на природните ре-
сурси, с настоящия проект ще 
бъдат постигнати следните 
специфични цели: повишава-
не качеството на живот в гр. 
Перник; понижаване на риска 
от стомашно-чревни заболя-
вания; подобряване качество-
то на водата в р. Струма; на-
маляване на риска от замър-

сяване на подземните води 
в района на община Перник; 
възстановяване на биоразно-
образието и качеството на 
обитание на растителните 
и животинските видове око-
ло и в р. Струма; създаване на 
условия за отдих и спорт за 
населението на общината по 
бреговете на р. Струма; ком-
плексно устройство, разви-
тие и изграждане на терито-
рията и инфраструктура-
та." – пише в съобщението на 
община Перник от края на де-
кември 2008 година.

Като знаем как хиляди 
български граждани са по-
срещнали новата 2020 годи-
на, "обгрижвани" от управля-

ващата класа на България, 
човек не знае да плаче ли, да 
се смее ли или с надежда да 
гледа напред? 

Визиите и глобалните ис-
торически прогнози на едно 
от най-четените списания 
в света се сбъскват челно с 
действителността, създаде-
на в течение на 30 години 
на територията на вече 12-
годишния член на Европей-
ския съюз Република Бълга-
рия. Ако героичния и трудо-
любив български народ не се 
вдигне и не измете тази нео-
бразована, арогантна, про-
фесионално неподготвена 
и корумпирана управлява-
ща мръсна пяна, която го е 
заляла до гуша, то България 
ще бъде първата страна-
член на ЕС, която ще бъде 
изключена от семейството 
на развитите европейски 
страни. 

Мислещите хора в Бълга-
рия имат усещането, че за-
дкулисният режисьр на бъл-
гарския вариант на опти-
мистичната трагедия "Към 
дъното", която се играе на 
българска сцена вече 30 годи-

ни, е решил да експерименти-
ра нов, изненадващ финал 
на посредствената си драма 
– този път "дежевю" на жерт-
воприношението "Жан Виде-
нов". Както си спомнят стари-
те млади, в началото бе Лука-
нов с "Вашингтонския консен-
сус" и планът "Ран-Ът", който 
подготви законовата база на 
разорението. След това се по-
яви правителството на Ди-
митър Попов, за да замаже 
и замаскира извършеното 
предателство. Опиянена от 
нарисувана картинка "Бълга-
рите ваканцуват на Хаваи-
те!", възбудената тълпа избра 
за свой водач през пустиня-
та Филип Димитров. Негова-
та роля бе да ликвидира фи-
зически всичко, което бе по-
строено, и смислено работе-
що за народа и за България, 

от омразните комунисти. 
Създаде Ликвидационните 
съвети, малко, но както се каз-
ва, от сърце. След него на сце-
ната излезе Правителството 
на Любен Беров, който тряб-
ваше да притъпи бушуваща-
та ненавист към адвоката на 
дявола и да създаде нужните 
условия за първоначалното 
натрупване на капитала от 
новите господа-олигарси от 
Г-13 и възхождащия коман-
дир Иван Костов. За периода 
от 1990 до края на 1994 годи-
на от сметките на държавни-
те предприятия в български-
те и чужди банки, от спестя-
ванията на хората чрез раз-
даването на необеспечени 
кредити на особено прибли-
жени, бяха източени и прех-
върлени в чужбина 27 млрд. 
силни лева! Отговорността 
трябваше да понесе, и той ре-
ално я отнесе, безсребърникът 
Жан Виденов, който може би 
наивно се надяваше да от-
реже не само опашката, но 
и главата на "зеления гущер". 
Той единствен се нямаше с 
режисьора и изпи горчивата 
чаша до дъно!

СВЕТЪТ ПРЕЗ 2020 

Д
нес, след безмилостното прахосване на „лесните“ евро-
пейски пари от правителствата на Кобурготски, Ста-
нишев, Орешарски и най-вече на Борисов, на дневен 
ред е въпросът кой ще бъде следващият клетник, по-

паднал в капана на българския преход към демокрация, за-
щото лансираните от режисьора посредствени главни герои 
отдавна са разконспирирани, а от тази очертаваща се яма, 
измъкване няма!

„…Аз съм писател, писател 
по призвание, а това означа-
ва, че аз изпитвам страстна по-
требност свободно за изразявам 
всичко, което чувствам, мисля, 
виждам, преживявам, без оглед 
на лица, класи, партии и идео-
логии, и поради това при цяла-
та моя симпатия все пак чувст-
вах недоворие към Москва.

Мога с удоволствие да кон-
статирам, че моята откровеност 
в Москва не предизвика оби-
ди. Вестниците поместваха мо-
ите бележки на видно място, ма-
кар че е възможно на управлява-
щите лица те да не са се харесва-
ли особено. В тези бележки аз се 
изказвах за по-голяма търпи-
мост в някои области, изразявах 
своето недоумение по повод по-
някога безвкусно преувеличение 
на култа към Сталин и говорех за 
това, че би следвало с голяма ясно-
та да се разкрие от какви мотиви 
са се ръководили обвиняемите 
по втория троцкистки процес, 
признавайки се в извършеното. 
И в частните разговори ръково-
дителите на страната се отнасяха 
към моята критика с внимание и 
отговаряха с откровеност на от-
кровеността. Тъкмо поради това, 
че изразявах своето мнение не-

прикрито, получавах сведения, 
които в противен случай едва ли 
би ми се отдало да получа.

Съветският съюз води борба 
с много врагове и неговите съ-
юзници му оказват само слаба 
подкрепа. Тъпотата, злата воля 
и реакционността, се стремят 
да опорочат, оклеветят, да от-
ричат всичко плодотворно, въз-
никващо на Изток. Но писате-
лят, виждайки великото, не смее 
да се отклонява от видяното от 
него, дори ако това е твърде не-
популярно и неговите думи ще 
са много неприятни.

Наистина, между патриоти-
зма на съветските хора и патри-
отизма на жителите на другите 
страни има едно различие: от 
рационална гледна точка патри-
отизмът в Русия има по-здрава 
основа. Там животът на хората с 
всеки изминат ден явно се подо-
брява, повишава се не само коли-
чеството получавани от тях рубли, 
но и покупателната сила на тези 
рубли. Средната реална работ-
на заплата на съветския работ-
ник през 1936 година се е пови-
шила в сравнение с 1929 година 
с 278%, и съветският гражданин 
има увереност в това, че линия-
та на развитие в продължение 

на още много години ще върви 
нагоре (не само защото златни-
те резерви на Германската им-
перия са се намалили до 5 ми-
лиона фунта, а резервите на Съ-
ветския съюз са се увеличили до 
1400 милиона фунта). Много по-
леко е да си патриот, когато този 
патриот получава не само пове-
че оръдия, но и повече масло, 
отколкото когато той получава 
повече оръдия, но съвсем не по-
лучава масло.

Свободата, позволяваща пуб-
лично да се ругае правителството, 
може би е добра, но още по-добре 
е, че народът разбира тази сво-
бода, която го освобождава от 
заплахата от безработица, от 
бедност на стари години и от 
грижите за съдбата на своите 
деца.

Тези мисли са много попу-
лярно изложени от Сталин в реч-
та му на съвещанието на стаха-
новците. „…За съжаление, - казва 
той, - едната само свобода е твър-
де недостатъчна. Ако недости-

га хляба, недостигат маслото и 
мазнините, ако недостигат пла-
товете, а жилищата са лоши, 
то само с едната свобода няма да 
тръгнеш към бъдещето. Много е 
трудно, другари, да се живее само 
с едната свобода. За да можеш да 
живееш добре и весело, е необхо-
димо благата на политическата 
свобода да се допълнят с матери-
алните блага“.

Много хора определят Съ-
ветския съюз като противопо-
ложен на демокрацията и дори 
достигат до твърдението, като 
че ли между Съюза и фашист-
ката диктатури няма разлика. 
Жалки слепци! Основно съвет-
ската диктатура се ограничава 
със забраната да се разпростра-
няват словесно и писмено две 
гледни точки: първо, че постро-

яването на социализма в Съ-
юза е невъзможно без светов-
ната революция и, второ, че Съ-
ветският съюз трябва да загу-
би бъдещата война. Този, който 
изхождайки от тези два възгледа 
прави заключение за пълната ед-
нородност на Съветския съюз с 
фашистките диктатури, пропу-
ска, както ми се струва, предвид 
едно съществено различие, а 
именно: че Съветският съюз за-
бранява да се агитира за твърде-
нието, че две и две е пет, а в съ-
щото време фашистките дикта-
тури забраняват да се доказва, 
че две и две е четири.

Поклонението и безмерни-
ят култ, с който населението ок-
ръжава Сталин, - това е първото, 
което се набива в очите на чуж-
денеца, пътуващ из Съветския 
съюз. На всички ъгли и пресечки, 
в подходящи и неподходящи мес-
та, се виждат гигантски бюсто-
ве и портрети на Сталин. Речи-
те, които се налага да слушат, са не 
само политически речи, но дори 
и докладите на всякакви науч-
ни и художествени теми, са из-
пълнени с прославяния на Ста-
лин, и често това обожествяване 
приема безвкусни форми.

На стр. 10

„МОСКВА - 1937“
• Едно забравено мнение за Сталин

Подбрал и превел 
текстовете от книга-
та „Москва – 1937“,  
д-р Анко Иванов

Хамищ МакРой, автор 
на книгата “Власт, култура, 
просперитет”

Джим О`Нийл от Chathman House

Джим О`Нийл от Chath-
man House
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Ето няколко примера. Ако 
на строителната изложба, на коя-
то аз се възхищавах…, в различ-
ните зали са сложени бюстове на 
Сталин, то това има свой смисъл, 
тъй като Сталин е един от ини-
циаторите на проекта за пълна-
та реконструкция на Москва. Но 
в по-малка степен ми е непонятно, 
какво отношение има колосал-
ният некрасив бюст на Сталин 
на изложбата на картини на 
Рембранд, в другата си част оф-
ормена с вкус. Аз бях твърде мно-
го озадачен, когато в един доклад 
за майсторството в съветската 
драма чух как докладчикът, про-
явяващ до този момент чувство-
то за мярка, внезапно избухна с 
възторжен химн в чест на заслу-
гите на Сталин.

Не подлежи на никакво съмне-
ние, че това прекомерно покло-
нение в огромното мнозинство 
от случаите е искрено. Хората 
чувстват потребност да изразят 
своята благодарност, своето без-
пределно възхищение. Те дейст-
вително мислят, че всичко, което 
те имат и, което те са, дължат на 
Сталин. И макар това обожествя-
ване на Сталин може да се покаже 
на пристигналия от Запада стран-
но, а понякога и отблъскващо, все 
пак аз никъде не намерих при-
знаци, подсказващи изкуст-
веност на това чувство. То се е 
формирало органически, заедно 
с успехите на икономическото 
строителство. Народът е благо-
дарен на Сталин за хляба, ме-
сото, реда, образованието и за 
създаването на армия, осигуря-
ваща това ново благополучие. 
Народът трябва да има някой, на 
когото може да изрази благодар-
ност за несъмненото подобрява-
не на жизнените условия, и за тази 
цел той избира не отвлечено по-
нятие, не абстрактният „комуни-
зъм“, а конкретния човек – Ста-
лин. Руснакът е склонен към пре-
увеличение, неговата реч и жесто-
ве изразяват някаква превъзходна 
степен, и той се радва, когато може 
да изрази обхваналите го чувства. 
Народът казва: Сталин, разби-
райки под това име благополуч-
ното състояние, растящото об-
разование. Народът казва: ние 
обичаме Сталин, и това е най-
непосредственото, най-естест-
веното изражение на негово-
то доверие към икономическо-
то положение, към социализма, 
към режима.

Освен това Сталин действи-
телно е плът от плътта на наро-
да. Той е син на селски обущар и 
досега е запазил връзката с работ-
ниците и селяните. Той, повече 
отколкото всеки от известните 
ми държавни деятели, говори с 
езика на народа. Сталин опреде-
лено не е велик оратор. Той гово-
ри бавно, без всякакъв блясък, с 
леко глуховат глас, затруднено. 

Той бавно развива своите аргу-
менти, апелиращи към здравия 
смисъл на хората, достигащ не 
бързо, но сериозно. Но главно-
то у Сталин – това е хуморът - то-
чен, хитър, спокоен, понякога без-
пощаден селски хумор. В свои-
те речи охотно използва хумо-
ристични редове от популярни 
руски писатели, избира смеш-
ното и му придава практическо 
приложение, някои места от не-
говите речи напомнят разкази 
от старинните календари. Кога-
то Сталин говори със своята лу-
кава приятна усмивка, със своя 
характерен жест с показалеца, 
той не създава, както другите 
оратори, разрив между себе си 

и аудиторията, той не се изкач-
ва по стъпалата твърде ефектно 
на сцената, в същото време седи 
като другите долу, - не, той мно-
го бързо установява връзка, ин-
тимност между себе си и своите 
слушатели. Те са от същия този 
материал, както и той самият; не-
говите доводи са им разбираеми; 
те, заедно с него, весело се сме-
ят над обикновените истории … 
той разказва на весело настрое-
ното събрание: „В една от своите 
приказки-разкази великият руски 
писател Щедрин описва типа на 
бюрократ-самодур, много огра-
ничен и тъп, но в крайна степeн 
самоуверен, усърден и изпълните-
лен. След като този бюрократ въ-
вел в „поверената“ му област „ред 
и тишина“, изтребвайки хиляди 
жители и подпалвайки десетки 
градове, той се огледал наоколо и 
забелязал на хоризонта Америка, 
страна, разбира се, малко извест-
на, където има, оказва се, някак-
ви свободи, смущаващи народа, и 
където държавата се управлява с 
други методи. Бюрократът забе-
лязал Америка и се възмутил: как-
ва е тази страна, откъде се взела, 
на какво основание тя същест-
вува? Разбира се, нея случайно са 

я открили преди няколко века, но 
нима не може отново да бъде за-
крита, за да го няма съвсем ней-
ния дух? И, казвайки това, напи-
сал резолюция: „да се закрие отно-
во Америка“.

Така Сталин говори със своя 
народ. Както виждате, неговите 
речи са обстоятелствени и ня-
как си примитивни: но в Москва 
трябва да се говори много силно 
и отчетливо, ако искат това да 
бъде разбрано дори във Влади-
восток. Поради това Сталин го-
вори силно и отчетливо, и все-
ки разбира неговите думи, все-
ки им се радва, и неговите речи 
създават чувството за близост 
между хората, които го слушат, 

и човека, който ги произнася.
Впрочем, Сталин, в противо-

положност на стоящите на власт 
лица, е изключително скромен… 
На обществени места той се по-
казва само тогава, когато това е 
крайно необходимо; така напри-
мер, той не присъства на голямата 
демонстрация, която се провеж-
да в Москва на Червения пло-
щад, празнувайки приемането 
на Конституцията, която наро-
дът нарече на негово име. Твър-
де малко от неговия личен живот 
е известно на обществеността. За 
него има стотици случки, рису-
ващи как той близко приема със 
сърцето си съдбата на всеки от-
делен човек, например, той из-
пратил в централна Азия само-
лет с лекарства, за да бъде спасе-
но умиращо дете, което иначе не 
би могло да бъде спасено, или как 
той буквално насила заставил 
един твърде скромен писател, 
който не се грижел за себе си, да 
се премести в прилична прос-
торна квартира. Но подобни слу-
чаи се разказват само от уста на 
уста и само в изключителни слу-
чаи се появяват в печата. За част-
ния живот на Сталин, за негово-
то семейство, за привичките му 

няма известно почти нищо. Той 
не разрешава публично да се праз-
нува денят на неговото раждане. 
Когато го приветстват на публич-
ни места, той винаги се стреми 
да подчертае, че тези привет-
ствия се отнасят изключително 
за провежданата от него поли-
тика, а не лично към него. Ко-
гато например конгресът поста-
новил да се приеме предложената 
и окончателно отредактирана от 
Сталин Конституция и му устроил 
бурна овация, аплодира заедно с 
всички, за да покаже, че приема 
тези овации не като признател-
ност към него, а като признател-
ност за неговата политика.

Сталин изпъква сред всич-
ките ми известни хора във влас-
тта със своята простота. Аз гово-
рих с него откровено за безвкус-
ния и непознаващ мярка култ 
към личността, и той ми отгово-
ри твърдо откровено. Жал ми е, 
каза той, за времето, което тряб-
ва да губя за представителство. 
Това е напълно вероятно: Ста-
лин… - притежава огромна ра-
ботоспособност и сам вниква 
във всяка дреболия, тъй че на 
него действително не му остава 
време за излишни церемонии. 
От стотиците приветствени теле-
грами, пристигащи на негово име, 
отговаря на не повече от една. 
Той е извънредно праволинеен, 
почти до невежливост, и не въз-
разява срещу същата неправо-
линейност на своя събеседник.

На моята забележка за без-
вкусното, преувеличено пре-
клонение пред неговата лич-
ност, той сви плещи. Извини сво-
ите работници и селяни с това, 
че те били твърде много заети с 
други работи и не могли да раз-
вият у себе си добър вкус, и леко 
се пошегува по повод стотиците 
хиляди увеличени до чудовищ-
ни размери портрети на човека 
с мустаците, - портрети, които 
за кратко се показват пред него-
вите очи по време на демонстра-
ции. Аз му посочих това, че дори 
хората, несъмнено притежаващи 
вкус, поставят неговите бюстове 
и портрети – да и още какви! – в 
местата, към които те нямат ни-
какво отношение, както, напри-
мер на изложбата на Рембранд. 
Тук той стана сериозен. Изказа 
предположението, че това са хора, 
които много късно са признали 
съществуващия режим и сега се 
стараят да докажат своята пре-
даност с удвоено усърдие. Да, 
той счита за възможно, че тук има 
замисъл у вредителите, опитващи 
се по такъв начин да го дискреди-
тират. „Ласкаещият дурак, - сър-
дито каза Сталин, - принася повече 
вреда, отколкото стотици враго-
ве“. Той търпи цялата тази шумо-
тевица, както сам заяви, само за-
щото знае каква наивна радост 
доставя празничната сумато-
ха на нейните организатори, и 
знае, че всичко това се отнася 

към него не като отделно лице, 
а като представител на течение-
то, утвърждаващо, че изгражда-
нето на социалистическото сто-
панство в Съветския съюз е по-
важно, отколкото перманент-
ната революция.

Впрочем, партийните комите-
ти на Москва и Ленинград вече 
приеха решения, строго осъжда-
щи „фалшивата практика на не-
нужните и безсмислени възхвали 
на пратийните ръководители“, и 
от страниците на вестниците из-
чезнаха твърде възторжените 
приветствени телеграми.

Като общо и изцяло новата де-
мократична Конституция, която 
Сталин даде на Съветския съюз, 
- това е не просто декорация, ко-
ято може да се гледа, високомер-
но повдигайки плещи. Нека дори 
средствата, които той и неговите 
съратници са използвали, често и 
да не са съвсем ясни – хитростта в 
тяхната велика борба е била тол-
кова необходима, колкото и сме-
лостта: Сталин е искрен, когато 
нарича своята крайна цел осъ-
ществяване на социалистиче-
ската демокрация.

В Съветския Съюз, както бе ка-
зано по-горе, има хора, проявили 
се не само като борци, но и като ор-
ганизатори на промишлеността 
и селското стопанство. На мен 
ми се струва, че Йосиф Сталин 
е именно такъв човек. Той има 
бойно, революционно минало; 
той победоносно е организи-
рал отбраната на град царицин, 
сега носещ неговото име (става 
дума за Волгорад, който преди се 
наричаше Сталинград – б.м.); по 
негов доклад Ленин през есен-
та на 1918 г. – доклад от 70 реда 
– нанася коренни промени в об-
щия военен план. Все пак твор-
чеството на Сталин, организато-
рът на социалистическото стопан-
ство, дори превъзхожда неговите 
бойни заслуги.

Още в миналото Сталин се е 
занимавал с проблеми, решени-
ята за които са необходими неза-
бавно след свършването на война-
та. Още през 1913 г. Ленин писал 
на Горки: „У нас здесь есть один 
чудесный грузин, который рабо-
тает над большой статьей по 
национальному вопросу, вопросу, 
которым надлежит серьезно за-
нятся“.

И Сталин се заел с този въпрос. 
Той имал идеи. Той се проявил 
като организатор. Но Сталин не 
бил заслепен от това. Той до све-
тещия суетлив Троцки, оставал в 
сянка… Сталин говори, както 
вече посочих, не без хумор, но 
пространно, разсъдително. С 
упорит труд завоюва своята по-
пулярност, която на много дру-
ги се отдавала лесно. Своят успех 
той дължи само на себе си.

През декември 1924 г. на Ста-
лин окончателно му става ясно, 
че в противоположност на пре-
дишната теория, (б.р. на Светов-

ната революция), изграждане-
то на социалистическото обще-
ство в една отделно взета стра-
на, е възможно. Още тогава той 
последователно, в по-отчетливи и 
в по-остри формулировки откол-
кото Ленин, посочва пътя на това 
изграждане – засилената индус-
триализация на страната и обеди-
няването на селяните в артели. С 
ясни думи провъзгласил това, ко-
ето до тогава се оспорвало, а имен-
но: при правилна политика на 
партията решаващата част от 
руското селячество може да 
бъде въвлечена в социалисти-
ческото общество, и той обосно-
вавал това твърдение с прости, 
убедителни и неопровержими 
аргументи. Сталин знаел, че по-
сочените им аргументи са нео-
провержими …

Сталин не се ограничавал само 
с едните правилни изказвания. 
Той работил, той вървял по пра-
вилния път. Той обединил се-
ляните в артели, развивал про-
мишлеността, подготвял поч-
вата за социализма в Съветския 
Съюз и строил социализма.

…Делото на Сталин про-
цъфтявало, добивът на въгли-
ща нараствал, растели доби-
вът на желязо и руди; изграж-
дал електростанции; тежката 
промишленост догонвала про-
мишлеността на другите стра-
ни; изграждали се градове; ре-
алната работна заплата се по-
вишавала, дребнобуржоазните 

настроения на селяните били 
преодолени, техните артели да-
вали доходи, - и с все повече 
нарастваща маса те се насочи-
ли към колхозите. Ако Ленин е 
бил цезар на Съветския съюз, 
то Сталин е станал неговият Ав-
густ, неговият „умножител“ във 
всички отношения. Сталинско-
то строителство нараствало и 
укрепвало. Но Сталин е бил длъ-
жен за забележи, че все още имало 
хора, които не искали да вярват 
в това реално, осезаемо дело, ко-
ито вярвали в тезисите на Троц-
ки повече, отколкото на очевид-
ните факти.

На портретите Сталин прави 
впечатление на висок, широко-
плещест, представителен човек. 
В живота той е по-скоро с малък 
ръст, слабичък; в просторна-
та стая на Кремъл, където аз се 
срещах с него, той беше някак 
си незабележим.

Сталин говори бавно, тихо, 
с малко приглушен глас. Той не 
обича диалозите с кратки, с раз-
вълнувани въпроси, отговори, 
отстъпления. Той обича бавни-
те обмислени фрази. Той говори 
много отчетливо, понякога така, 
като че ли диктува. По време на 
разговора се разхожда напред-
назад из стаята, след това внезап-
но спира до събеседника и показ-
вайки насочен към него показа-
лец на своята красива ръка, обяс-
нява, разтълкува или, формулира 
своите обмислени фрази, рисува 

с цветен молив фигурки на лист 
хартия.

Темата на моят разговор със 
Сталин не бе предварително съ-
гласувана. Аз никаква тема не 
подготвях, аз очаквах, че тя ще 
възникне от само себе си под 
впечатлението от човека и мо-
мента. Тайно се опасявах, че на-
шият разговор ще се превърне в 
повече или по-малко официална, 
пригладена беседа, подобна на 
тези, които Сталин е водил два-
три пъти със западни писатели. В 
началото действително беседата 
тръгна по този път. Ние говорих-
ме за функциите на писателя в 
социалистическото общество; 
за революционното въздейст-
вие, което понякога оказват 
дори реакционните писатели, 
като например Гогол; за класо-
вата принадлежност или без-
класовост на интелигенцията; 
за свободата на словото и лите-
ратурата в Съветския Съюз. От-
начало Сталин говореше внима-
телно, с общи фрази. Но постепен-
но промени своето отношение и 
скоро почувствах, че с този човек 
мога да говоря откровено. Аз 
говорех откровено и той ми от-
връщаше със същото.

Сталин не говори цветисто и 
умее дори сложните мисли да из-
разява просто. Понякога той гово-
ри твърде просто, като човек, кой-
то е привикнал така да формулира 
своите мисли, че те да са понятни 
от Москва до Владивосток. Въз-

можно е той да не притежава ос-
троумие, но на него, несъмнено 
му е присъщ хуморът; понякога 
неговият хумор става опасен. 
От време на време се смее с тих 
глас, лукав смях. Той се чувства 
твърде свободно в много области 
и цитира, по памет, без да се под-
готвя, имена, дати, факти винаги 
точно.

Ние говорехме със Сталин 
за свободата на печата; за демо-
крацията и, като аз писах по-го-
ре, за обожествяването на него-
вата личност. В началото на бесе-
дата той говореше с общи фрази 
и прибягваше към известни ша-
блонни обрати на партийния ле-
ксикон. По-късно престанах да 
чувствам в него партийния ръ-
ководител. Той застана пред мен 
като индивидуалност. Не вина-
ги се съгласяваше с мен, но през 
цялото време оставаше дълбок, 
умен, замислен.

Йосиф Сталин чрез бавното, 
внимателно премисленото дос-
тига до основата на верните ми-
сли… Сталин е издигнал се до 
гениалност тип руски селянин и 
работник, на който победата му 
е сигурна, тъй като в нея се съ-
четава силата на двете класи… 
Сталин – това е дълго горящ и 
загряващ огън. … Той от близо 
познава нуждите на своите селя-
ни и работници, сам принадлежи 
към тях, и никога не е бил прину-
ден, като Троцки, да търси пътя 
към тях …“

Писателят Лион Фойхтвангер за Сталин

Писателят Лион Фойхтвангер за Сталин

П
лачете за Париж, столи-
цата на разврата, на ци-
вилизацията, школата 
на шпионството и роб-

ството; плачете, филантропи, за 
палатите на страшните вампири, 
на великите тирани - за паметни-
ците на глупостта, на варварство-
то, изградени с отсечените глави 
на толкова Предтечи, на толко-
ва велики мислители и поети, с 
оглозганите кости на толкова мъ-
ченици за насущния хляб, - плаче-
те! - лудите не може никой утеши, 
бесните не може никой укроти!

Кълнете комунистите, че съ-
сипаха столицата ви и измряха с 
разбойническите за вас думи: сво-
бода или смърт, хляб или куршум! 
Плюйте на техните трупове и на 
труповете на онези жертви на ци-
вилизацията, кои сте прегръщали 
и прегръщате в лицето на жените 
си, на сестрите си, на майките си 
и днес наричате бесни блудници, 
защото имаха още сила да се хва-
нат за оръжие и избавят от верте-
па на разврата! Хвъргайте кал и 
камъни връх гроба на Домбров-
ски, защото не стана слуга на ня-
коя коронясана глава, а поборник 
на велика идея, на висока цел и с 
гърди твърди се опря на предате-
лите на Франция и виновниците 
на толкова злочестини в човещи-
ната.

Цял свят оплака Париж, цял 
свят прокле комунистите, и на-

шата бедна журналистика и тя 
не остана надире, и тя заплака за 
бездушното и прокле разумно-
то.Смешен плач! Като че от Ним-
врода до Наполеона, от Камбиза 
до Вилхелма войната не предста-
вя едни и същите зрелища, една и 
същата цел с едни и същите сред-
ства. Като че Наполеон, в името на 
цивилизацията и Вилхелм, в име-
то на божия промисъл, не напра-
виха повече зло, повече варвар-
ство в 19-ий век, отколкото напр. 
Александър Македонски с похо-
дите си преди толкова векове. Но 
там е варварството, там са уко-
рите и проклятията, дето робът, 
човекът, като не чуят думите му, 
разума му, улавя се за крайност 
и се бори на живот и смърт, до-
колкото му позволяват средства-
та, които са низки, защото са мал-
ки, а малки само затуй, защото им 
са ги отнели господарите. Тогава 
човекът наричат разбойник, раз-
вратник, низък и варварин! Таки-
ва бяха и комунистите.

Християнството има своите 
мъченици, доде нарече роба “син 
божий, син человеческий”; има 
ги и революцията, за да “напра-
ви скитника гражданин”; има ги 
и ще ги има и социализмът, кой-

то “иска да направи човека пове-
че от син божий и гражданин - не 
идеал, а същ човек, и от него да 
зависи градът, а не той от града”. 
Християнството, революцията и 
социализмът - монархията, кон-

ституцията и републиката - те са 
си фактове и епохи исторически, 
кои ще отрече само тоя ум, който 
не признава прогреса в человече-
ството.

Училището и само училище-

то, казва баба Македония, ще из-
бави Европа от социален преврат 
- училището и само училището, 
повтаряме ний, ще я приготви за 
тоя преврат; но не училището на 
Златоуста и Лойола, на Вилхелма 
и Наполеона, а онова на Фурие и 
Прудона, на Кювие и Нютона - и 
училището житейско.

Комунистите са мъченици, за-
щото не са важни средствата в бор-
бата им за свобода, а идеята на тази 
борба. “И свободата ще има свойте 
езуити”, казва Гейне.

Нека сега нашата журналис-
тика задържи сълзите си, както 
ще ги задържи в европейската - 
за да оплаче други столици, дру-
ги варварства и страдания, кога 
робът извика на господаря си: 
кой си ти, що плачеш? Мъж ли си, 
жена ли, или хермафродит - звяр 
или риба?... И ще бъде ден - ден 
първий.

СМЕшЕН плАч

Ти си бил комунист бе, твойта мамка!..

Писателят Лион Фойхтвангер
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Простете ме, че аз ви не 
казах къде отивам. Любо-
вта, която имам към вас, 
ме кара да направя това. Аз 
знаях, че вие ще да плачете, 
а вашите сълзи са много скъ-
пи за мене!

Венето, ти си моя жена и 
трябва да ме слушаш и вяр-
ваш в сичко. Аз се моля на 
приятелите си да те не ос-
тавят, и те трябва да те 
поддържат. Бог ще да ме за-
пази, а ако оживея, то ние 
ще да бъдем най-честити 
на тоя свят. Ако умра, то 

знай, че после Отечеството 
си съм обичл най-много тебе, 
затова гледай Иванка и пом-
ни любящия те.

Х р и с т а
17 мая 1876

„Радецки“

[На гърба на писмото, па-
зено от Д. Рашев, Ботев са-
моръчно е отбелязал]:

„Това писмо да се предаде 
на жена ми Венета Х. Бот-
йова, в Букурещ.“

Мила ми Венето, Димитре и Иванке!

Стр. 12 памЕТ

ЕЛЕГИЯ
Кажи ми, кажи, бедний народе,

кой те в таз рабска люлка люлее?

Тоз ли, що спасителят прободе

на кръстът нявга зверски в ребрата,

или тоз, що толкоз годин ти пее:

“Търпи, и ще си спасиш душата?!”

 

Той ли, ил някой негов наместник,

син на Лойола и брат на Юда,

предател верен и жив предвестник

на нови тегла за сиромаси,

нов кърджалия в нова полуда,

кой продал брата, убил баща си?!

 

Той ли? - кажи ми. Мълчи народа!

Глухо и страшно гърмят окови,

не чуй се от тях глас за свобода:

намръщен само с глава той сочи

на сган избрана - рояк скотове,

в сюртуци, в реси и слепци с очи.

 

Сочи народът, и пот от чело

кървав се лее над камък гробен;

кръстът е забит във живо тело,

ръжда разяда глозгани кости,

смок е засмукал живот народен,

смучат го наши и чужди гости!

 

А бедният роб търпи и ние

без срам, без укор, броиме време,

откак е в хомот нашата шия,

откак окови влачи народа,

броим и с вяра в туй скотско племе

чакаме и ний ред за свобода!

Новогодишно обръщение на 
президента Румен Радев

Христо БОТЕВ

С
къпи сънародници!

Новогодишните праз-
ници отново ни съби-
рат, сгряват ни с топли-

ната на дома и на близките хора, 
изпълват ни с надежда за здраве 
и щастие. Както в новогодишна-
та баница има късмет за всеки от 
семейството, така и в общество-
то ни трябва да има място и гри-
жа за всички. За възрастните и 
самотните, за хилядите българи, 
които днес се борят с недоимъка 
и най-вече – за децата на Бълга-
рия. Защото невидимите мостове 
на духа и добротата са по-трайни 
от съградените с човешка ръка. 
Именно те ще свържат и днес 
българите, обединени от любовта 
към родината и надеждата за по-
добро бъдеще.

Изтичащата 2019 година от-
ново ни припомни, че демокра-
цията и благоденствието изис-
кват нашето постоянно усилие. 
Че когато се примирим и преста-
нем да сме взискателни, избори-
те се опорочават, решенията за 
бъдещето ни се вземат на тъмно, 
парите ни се харчат безотговор-
но, непрекъснато се отчитат ус-

пехи, докато нищетата се множи, 
а качеството на живот пада драс-
тично. Достъпът до вода и въздух 
се превръща във въпрос на оце-
ляване, а липсата на възмездие и 
справедливост разколебава вяра-
та ни в утрешния ден.

Но нека не забравяме, че сме 
народ със славна история, който 
и в най-тежки изпитания е нами-
рал пътя към свободата и напре-
дъка, като се е обединявал срещу 
грабителството, неправдата и без-
честието.

Вярвам, че имаме силите и ку-
ража да се справим с предизвика-
телствата и днес. Народ, който е 
бил сред водещите в културното 
развитие на Европа и пример за 
изграждане на просветена дър-
жавност, не може днес да се за-
доволява с плахи амбиции и по-
следни места в европейските кла-
сации. 

Нашето общество ще преус-
пява, когато обединим усилия в 
името на достойнството и благо-
денствието на българския народ. 
Когато на почит са образование-
то, науката и културата, а талан-
тът, трудолюбието и почтеността 

са водеща обществена ценност. 
Когато осъзнаем своята сила и 
отговорност, имаме смелостта да 
отстояваме истината и възпита-
ме институциите да работят про-
зрачно и ефективно в интерес на 
обществото.

Скъпи сънародници,
Секунди ни делят от Новата 

2020 година. Нека я посрещнем с 
вяра в доброто, в себе си и в бъде-
щето. Нека напредваме непоколе-
бимо към онази България, в коя-
то децата ни ще искат да остават 
и, с която ще се гордеят.

И преди да отправим благо-
пожелания, нека вдигайки ча-
шите, благодарим на всички 
близки и приятели за подкре-
пата, за доверието и обичта. Да 
благодарим и на тези, които в 
празничната нощ са на работ-
ното място и на своя пост. Да 
пожелаем спорна година и на 
нашите сънародници, пръснати 
по всички краища на света.

Нека Новата година донесе 
здраве и благоденствие във всеки 
български дом!

Да ни е честита Новата 2020 
година!

Художник - Димитър Гюдженов


