
Изтекоха години след „Тре-
тия разстрел“ на Никола 
Вапцаров от Марин Геор-
гиев. Но поетът с неотме-

нената до днес присъда е по-жив от 
„приживе”.

75 години след като бе изправен 
пред екзекуторския взвод, бе из-
вършен пореден, четвърти опит, да 
бъде умъртвен духа му в „стрелби-
щето” на Портал „Култура” – БГ от 
неговия главен редактор. 

Според избраната от Т. Н. методология: решиш ли да убиеш 
слон с плескалка срещу мухи, поглеждаш добитъка (както го на-
рича д-р Берон в „Рибния буквар”), с обърнат бинокъл, за да из-
глежда слонът колкото досадно ципокрило и замахваш рязко 
с плескалката.

Вездесъщият (навсякъде и винаги) Тони Николов еже-
дневно е „портиер“ на портала. В останалите дни на „сед-
моднева“ участва в кръгли, четвъртити и триъгълни маси, 
в телевизионни и радиоформати. Той е широк специалист 
по всичко и тесен капацитет по антикомунизъм. Приспосо-
бим като френски ключ за всякакви гайки. Универсален - като 
сръбски оркестър за сватби и погребения!
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КРИЗАТА НЕ Е ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ.
НЕЙНОТО ИМЕ Е „ГЕРБ“!

ЧЕТВЪРТИЯТ РАЗСТРЕЛ
„Комунистите са мъченици; защото не 

са важни средствата в борбата им  за свобо-
да, а идеята на тази борба.  „И свободата ще 
има своите езуити!”, казва Хайне.”

Валентин КАРАМАНЧЕВ

Уважаема госпожо 
Председател, дами и 
господа, министри и 
народни представи-

тели! Скъпи жители на Русе, 
Перник, Ловеч, Плевен, Бобов 
дол, Сливен, Габрово и Горна 
Оряховица, благодаря ви, че 
сте тук. Този вот го внасяме и 
от ваше име. (По време на из-
казването тече компютърна 
презентация.)

Уважаеми професори, про-
ектанти, строители на язови-
ри, пречиствателни станции, 

ВиК инфраструктура на Бъл-
гария, добре дошли на вас. 
Благодаря ви, че сте тук. (Ръ-
копляскания от „БСП за Бълга-
рия“.)

Благодаря ви за експерти-
зата, която ни дадохте. 

В момента вие може би сте 
най-важните хора в България, 
защото можете и знаете как да 
се излезе от тази криза. Добре 
дошли и на вас!

Искането за гласуване на 
вот на недоверие на прави-
телството на ГЕРБ и „Обеди-

нени патриоти“ е предизви-
кано от провала в областта 
на опазването на околна-

та среда и водите. Този про-
вал застрашава пряко живо-
та и здравето на български-
те граждани. Водната кри-
за в Перник, а вече и в други 
градове и села, нерегламен-
тираните тонове отпадъци, 
внесени в България, както 
и опасните стойности на за-
мърсения въздух, са пряка 
последица от безхаберие, не-
компетентност и корупция в 
правителството Борисов 3. 

Кризата не е природно 
бедствие. Тя е управленско 

бедствие.
Ще започна с основата на 

политиката – нормативната 
база. Първо, законите и под-
законовите нормативни ак-
тове. Съществува Национал-
на стратегия за управление и 

развитие на водния сектор, 
План за действие към нея, 
Закон за водите, Закон за 
опазване на околната среда 
и водите и още много, както 
и десетки подзаконови нор-
мативни актове, наредби, 
правилници, инструкции. 
Като прибавим към тях евро-
пейските регламенти, стават 
над 30 документа! А в момен-
та се пишат и нови. Разбира се, 
че се вижда, че тези докумен-
ти си противоречат един на 
друг в някои части. Има нор-
мативен хаос по темата за уп-
равлението на околната сре-
да и водите. Този нормати-
вен хаос се засилва с функции-
те, които законите възлагат на 
институциите. Към норматив-
ния хаос се добавя институ-

ционален такъв. Институци-
ите, които трябва да упражня-
ват политика по околна среда 
и води, са над 11 – министер-
ства, агенции, областни уп-
равители, ВиК оператори, 
асоциации, кметове! Това оз-
начава хаос и предпоставка 
за безотговорност. Най-до-
брото доказателство за това е 
случващото се в Перник, къ-
дето видяхме как се прехвърля 
отговорността от министри на 
кметове, от кметове на област-
ни управители, които не знаят 
изобщо, че имат отговорност 
по този въпрос, на ВиК и така 
нататък. Тоест имаме нор-
мативен, институционален 
хаос, създаден от правител-
ството.
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Слово на Корнелия Нинова, председател 
на ПГ „БСП за България“ произнесено на 24 
декември 2020 г. по повод искания вот на не-
доверие към правителството на ГЕРБ и „Обе-
динени патриоти“
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Третото доказателство за 
провала са фактите. Официал-
но 350 хиляди души в цялата 
страна, но с частичните спи-
рания на водата в нови, и нови 
градове – 500 хиляди души са 
на режим на вода. 

На първите места сме в Ев-
ропа по мръсен въздух и вече 
сме осъдени от съда на Евро-
пейския съюз за това. Очакват 
се санкции, които ще плащате 
всички вие,  уважаеми българ-
ски граждани. 

Световната здравна орга-
низация в свои доклад пише 
за България: „Петнадесет хи-
ляди души умират преждевре-
менно от замърсения въздух“. 
По официални данни при нор-
ма 0,50 в Горна Оряховица, на-
пример, на 11 януари замър-
сяването се движеше между 
150 и 1200! На 12 януари в Русе 
– между 100 и 150 при 0,50 в 
норма, а в някои градове е 20 
пъти над нормалното. 

По документи, издадени от 
Министерството на финансите, 
за пет години правителство-
то на Борисов са разрешили 
внос на 735 хиляди тона бок-
луци от третия свят, от трети 
страни извън Европа, от ко-
ито три тона са болнични от-
падъци. От Европа не се знае, 
колко са. По признание на бив-
шия министър Нено Димов тук, 
той каза, че този контрол не се 
осъществява. Почти всеки ден 
се виждат нови и нови случаи 
на открити боклуци. Само една 
от всичките 534 фирми, кои-
то имат разрешителни за внос 
на боклуци, е получила разре-
шение за складиране на един 
милион и 6 тона отпадъци на 
площадка от 52 декара в село 
Обручище. 

В ТЕЦ „Република“ Перник, 
ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Сливен“ и 
ТЕЦ „Брикел“ прокуратурата от-
кри планини от боклуци. Краси-
ва България беше превърната 
от правителството на Борисов 
в сметище. Операторите на тези 
боклуци твърдят, че имат разре-
шение за това. Кой го е издал?! 
Кой носи отговорност?!

Причините, за да 
стигнем до тази описана 
фактическа обстановка. 

За управляващите: „Те са ор-
ганизиран заговор от БСП срещу 
властта“.

Моля, колеги от управля-
ващото мнозинство, ако из-
тъкнете тази причина, да погле-
днете нагоре към тези хора (на 
балкона на пленарната зала) и 
да им кажете: въобразявате 
си, че сте без вода, че дишате 
мръсен въздух и ходите с мас-

ки по улиците; това не е вяр-
но, това е саботаж от БСП към 
легитимно избраното прави-
телство. Когато произнесете 
тази причина за ситуацията, 
го обяснете на тях, а не на нас.

Втората причина – люби-
мата на премиера Борисов и на 
управляващите, е миналото. 
Управлението на БСП, разби-
ра се, е виновно. Спрени били 
парите по Оперативна про-
грама „Околна среда“ заради 
БСП и по време на нейно уп-
равление.

Уважаеми български граж-
дани, това е едно удобно обяс-
нение винаги, когато правител-
ството е притиснато до стена-
та, но истината е следната. Има 
писмо от Европейската коми-
сия за замразяване на сред-
ствата по Програмата, в което 
пише, цитирам: „Замразяват се 
въз основа на одит за периода 
2010-2012 г. във връзка с конста-
тирани груби нарушения на ев-
ропейски финансов регламент, 
груби нарушения на правилата 
за обществени поръчки, сливане 
на критерии за подбор и избор 
на изпълнители, както и нерав-
нопоставено третиране на раз-
лични участници в тръжните 
процедури“. За периода 2010-
2012-а! 

Кой управляваше държа-
вата тогава? Бойко Борисов.

Заради кого са спрени 
средствата? Заради управле-
нието на ГЕРБ и на Бойко Бо-
рисов, и то още в предишния 
мандат. 

Това са вашите причини, 
които, надявам се, опровер-
гах.

А сега – истинските. 
Водите. 

След 10 години управление 
на ГЕРБ са похарчени прибли-
зително 3 млрд. лв., загубата на 
вода по мрежата се е увеличи-
ла средно от 60 на 61%. Добрич, 
Сливен и Шумен – 80 и над 80%. 

Защо и къде отидоха па-
рите, инвестирани уж за под-
новяване на мрежата, която е 
подновена по-малко от 1%? – 
Въпрос. За 10 години три пъти 
увеличена цена на водата за 
хората – от 1 на 3 лв. средно! 
Резултатът от това увеличение 
и събрани средства – 500 хи-
ляди на режим, на много мес-
та мръсна и негодна за пиене 
вода. 

Защо – питаме – и къде оти-
доха парите, събрани от хора-
та, след като мрежата не е под-
новена, а качеството е влоше-
но? Отговори няма – смислени и 
логични. 

След 10 години управление 
платихте 500 милиона, събра-
ни от всички българи, за ре-

монт на язовири. Резултатът 
от това е: 400 от тях са в пре-
даварийно състояние; (ин-
формация преди три месеца от 
министър на ГЕРБ, 113 са с неи-
зяснен собственик все още. След 
10 години управление на ГЕРБ) 
и държане на цялата власт – 
законодателна, изпълнителна, 
контролни органи и така ната-
тък!

И пак въпросът е: къде са 
500-те милиона и защо е тако-

ва състоянието на язовирите? 
Пълно мълчание за движението 
на тези средства и резултата от 
тяхното инвестиране.
Отпадъците – същия хаос. 

От българските граждани 
събирате повече такси, откол-
кото плащат жителите на Бел-
гия и Англия например!

Плащаме няколко пъти за 
един и същи отпадък, уважа-
еми български граждани, ако 
не знаете. Един път плаща-
те „такса смет“, втори път – 
„продуктова такса“, трети път 
– общините от вашите данъци 
плащат „самоучастие към сред-
ствата на Европейския съюз“, и 
четвърто, отделят се средства 
от ПУДООС. 

И в резултат на това във 
всяка община има нерегла-
ментирано сметище… тонове 
европейски – от трети страни, 
боклуци, горене и 15 хиляди 
годишно умиращи от това!

Къде отиват парите на хо-
рата – също е въпрос без отго-

вор от Вас. Защо си плащат? За 
да ги тровят ли?

Ще обясня отговора с един 
нагледен пример. Наред с раз-
лични растителни и дървес-
ни отпадъци, „Топлофикация – 
Сливен“ има разрешение да из-
гаря и материали, негодни за 
консумация или преработва-
не. През 2016 г. РИОСВ в Ста-
ра Загора отказва инвестици-
онно намерение на инвести-
тора, като казва, че трябва да 

се направи оценка на околна-
та среда. Инвеститорът си отте-
гля предложението, но след три 
месеца внася същото и вече не 
трябва да има оценка на окол-
ната среда! И РИОСВ му дава 
разрешение. 

Същото се отнася за Ми-
нистерството на здравето по 
този проект. В първия случай 
им казват: „Трябва да се напра-
ви оценка как ще се отрази на 
здравето“, след три месеца каз-
ват: „Няма никакъв проблем, 
можете да го правите – няма да 
се отрази лошо на здравето“!

Как си го обяснявате това? 
Хората плащат и биват трове-
ни; други си плащат и трупат 
пари за сметка на здравето им! 
Това се нарича корупция. И тя 
не може да се случи без проте-
кцията на управляващите.

И сега вече 
конкретно за Перник. 
Кризата в Перник се дъл-

жи на умишлени действия по 
скриване на истината заради 

изборите, заради партийна 
целесъобразност. Изправихте 
пред заплаха за сигурността и 
здравето на 100 хиляди души.

Втората причина е безха-
берие. Предупреждавахме ви от 
септември – 14 пъти оттук, от 
това място! Изобщо не обър-
нахте внимание – високомер-
ни, самодоволни и самоза-
бравили се във властта. Дове-
дохте тази криза с умишлено 
бездействие заради изборите, 
а може би и с умишлени дейст-
вия, защото има арестувани 
вече, а съдът ще каже. 

Какво да се прави сега? 
Безспорно всички трябва 

да помагаме на Перник. Необ-
ходими са конкретни, умни и 
мъдри, професионални, екс-
пертни решения, но паникьо-
сани от общественото напреже-
ние, втурнати да спасявате пра-
вителството и личния имидж 
на премиера, продължавате 
с грешките и рискувате мно-
го. Вие създадохте тази криза 
– сега имитирате решения и 
рискувате нова. Продължава-
те да заблуждавате хората, че 
проблемът може да се реши за 
45 дни, а вчера ваш министър 
обяви, че не само че няма тръ-
би за този тръбопровод, но че 
тепърва те ще се произвеждат 
и че ще се търсят 300 ТИР-а, за 
да ги карате дотук. 

Бъдете обективни и искрени 
с хората. Нека калинките да за-
мълчат в този момент и да гово-
рят експертите.

Събрахме над 20 души про-
ектанти, хидроинженери, 
строители на язовири и на-
поителни системи. Ето какво 
казват те за вашия проект. Ще 
го представя, благодарейки 
им за експертизата и като ал-
тернатива, защото постоян-
но твърдите: „БСП не предлага 
нищо“. 
Ето нашите предложения 

на база на техните 
твърдения:

„Още през 2017 г. от про-
куратурата е констатирано, 
че язовир „Бели Искър“ създа-
ва опасност за населението и 
материалните ресурси – касае 
се за крупен язовир в близост и 
над София“ – това го пише в 
сигнал на завеждащия отдел 
„Надзор за законност“ във Вър-
ховната административна про-
куратура. Още тогава господин 
Борисов е реагирал и казал, че 
спешно нарежда да се изпъл-
нят препоръките и да се запо-
чнат ремонти. 

Това е 2017-а, сега сме 
2020-а – ни-що от тези препо-
ръки и от тези ремонти!

Още през 2013-а има ком-
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плексна експертиза, извърше-
на от екип от водещи българ-
ски специалисти в областта на 
хидротехническото проучване, 
проектиране, строителство и 
експлоатация от БАН, от Мин-
но-геоложкия университет, 
бивши инженер-геолози и хид-
рогеолози от „Енергопроект“ и 
така нататък. Част от тях са тук. 
И казват, че стената е в частич-
но работоспособно състояние 
поради степента на деграда-
ция на бетона, и препоръчват 
веднага да започне ремонт. 
Нищо от това не е изпълнено 
досега!

Едва сега, в кризата, започ-
вате да действате, но, моля ви, 
чуйте ни този път отсега – не 
казвайте, че плашим хората и 
всяваме страх и паника. 

Просто чуйте гласа на 
разума 

– той не е политически, не 
е на БСП, той е на хората, кои-
то разбират. Ако не направи-
те разумно този проект, има 
риск от разпад на електрое-
нергийната система. 

Защо? Защото ако от АЕЦ 
„Козлодуй“ излезе един хиля-
дник временно – в ремонт или 
по някакви технически при-
чини, (тази година се е случ-
вало три пъти вече), колеги, 
единственият резервен вари-
ант за тези 1000 мегавата, ко-
ито, ако излязат от мощност, 
единствената възможност е 
запълване от ПА ВЕЦ „Чаи-
ра“. Той затова е строен, той 
се пълни от „Белмекен“. Ако в 
„Белмекен“ няма достатъчно 
вода, следва срив в енергий-
ната система. Тази материя 
е изключително сложна – не 
я оставяйте на непрофесиона-
листи, а чуйте какво да се на-
прави.

И ето какво бихме направи-
ли ние, ако в този момент тряб-
ваше да решаваме кризата, за да 
чуете и видите, че има алтерна-
тива. 

Първо, водите от „Грънчар“ 
захранват основно язовир „Бел-
мекен“, като за зимния период 
всяка година до края на март 
НЕК използва количествата за 
производство на електроенер-

гия. 
Първото нещо, което тряб-

ва да се направи, което бихме 
направили ние – докумен-
тирано съгласие от НЕК и от 
ЕСО за отклоняване на водите 
от „Грънчар“ към „Бели Искър“. 
Документирано! Защото ако 
това продължи след май, ще 
предизвикате криза в енер-
гийната система.

Второ, незабавно възла-
гане чрез открита процедура 
по ЗОП за технически проект 
за рехабилитация на язовир 
„Бели Искър“. Нито първото 
правите, нито второто, което 
казвам!

Трето, провеждане на от-
крита процедура за избор на 
изпълнител на строително-ре-
монтните работи на язовира. Не 
го правите! 

Четвърто, „Софийска вода“ 
– госпожо Фандъкова, чуйте го 
и вие, и общинските съветници 
– трябва да даде не само съгла-
сие за преминаване на водите 
до Мало Бучино, но и за да се 
гарантира безопасното упра-
вление на нивото на язовира. 

За целта трябва да се разработи 
хидравличен модел за цялото 
трасе, защото рискувате хидра-
влични удари с всички послед-
ствия.

Пето, незабавно да се при-
ведат в работна експлоатация 
двете основни деривации на 
язовир „Студена“ – те не рабо-
тят и язовир „Студена“ никога 
няма да се напълни, ако не на-
правите това.

Следващото, каквото и да 
се прави, за да се доведе вода до 
Перник, няма никакъв сми-
съл, ако не се подмени водоп-
реносната мрежа, защото от-
ново ще изтече по улиците.

И последно, виждаме, че от-
ново сте се объркали в това 
кой ще поеме сметката за ця-
лата тази ситуация. „Софийска 
вода“ и Община София казват: 
„Няма да сме ние, няма да нато-
варваме софиянци“. „ВиК – Пер-
ник“ казва: „Няма да сме ние, 
няма да расте цената на вода-
та в Перник“. Но някой трябва 
да го плати и вие казвате: „Ще 
го плати „ВиК – Перник“.

Уважаеми управляващи и 

български граждани, „ВиК – 
Перник“ е във фактически фа-
лит! Те имат вземания за над 
2 милиона, а дължат много по-
вече – няма как да платят тези 
разходи. Накрая всичко ще се 
стовари на вашия гръб.

Ето защо, тъй като не 
правите нищо от това, кое-
то ние предложихме много 
пъти, включително и сега, 
създадохте криза, имитира-
те решения и има опасност 
да създадете нова криза. Из-
общо цялото управление на 
ГЕРБ е управление на кризи, 
които сами създавате пора-
ди безхаберие, некомпетент-
ност и корупция. 

Рисковете, уважаеми бъл-
гари, не са в природата, не са 
в преносната мрежа – прави-
телството на Борисов вече е 
риск за България! Досега беше 
вредно, но вече е потенциал-
но опасно и е риск за Бълга-
рия! Оставането му на власт 
гарантира нови кризи. Затова 
всяка промяна към по-добро 
минава първо през неговата 
оставка. Благодаря ви. 

Някои събития в ис-
торията се случват 
по няколко пъти; и 
то винаги като фарс. 

Така например, при първото 
си новогодишно приветствие 
към българския народ бив-
шият президент от ГЕРБ Ро-
сен Плевнелиев рекламираше 
българската природа на фона 
на Скалистите планини! После 
министърът на туризма Нико-
лина Ангелкова рекламираше 
България, фотографирайки се 
със звезди от Холивуд. А преди 
една седмица, на среща с аме-
риканския посланик в София 
Нейно Превъзходителство Херо 
Мустафа, г-жа Ангелкова обя-
ви, че ще привлича американ-
ски туристи чрез „блогъри, вло-
гъри и инфлуенсъри“. Блогърът 
е човек, или съчетание от соф-
туер и услуга, които създават, 
поддържат и хостват собствен 
блог, тоест уеб дневник в соци-
алните мрежи. Влогърът пък е 
потребител, който документи-

ра част от живота си публично 
във видеоклипове, или собствен 
уебсайт. Дейността е разпрос-
транена основно в социалните 
видео платформи като YouTube 
и Vbox7. Влогърът качва ви-
деоклипове с целенасочено 
развлекателно или комично 
съдържание, което е неогра-
ничено до определени теми и 
публика. Влогърите споделят 
информация по различни теми 
като мода, архитектура, игри, 
забавление, личностно раз-
витие или от собствения им 
живот. А пък инфлуенсърите 
са хора, които влияят върху об-
щественото мнение. Нещо като 
руските хакери, които според 
демократите на Хилъри Клин-
тън, са се намесили в прези-
дентските избори в САЩ, оси-
гурявайки победата на репу-
бликанския кандидат Доналд 
Тръмп. След преизбирането на 
президента Владимир Путин 
те се шегуваха: „Ние избрахме 
Тръмп за президент на САЩ, че 
Путин ли няма да изберем!“

Комичността на гореспо-

менатата министерска приу-
мица не се нуждае от доказва-
не, имайки предвид кризата 
със замърсяването на въздуха 
и недостига на питейна вода в 

Перник, Пловдив, София, Шу-
мен, Търговище, Велики Пре-
слав, Разград, Свищов, Ловеч 
и други градове. Както и опас-
ността от въвеждане на воден 
режим в областни центрове, 
като Сливен, Бургас и Варна. 
Към предизвиканото от гер-

берско патриотичните упра-
вляващи „калинки“ – с дейст-
вие, или бездействие,  безво-
дие и запрашеност на въздуха 
се прибави и замърсяването 
на природната среда с про-
мишлени и битови отпадъци, 
което е следствие от нерегла-
ментираното складиране и 
изгаряне на родни и внос-
ни боклуци. Дейност, толкова 
опасна, колкото и трафикът 
на наркотици. Вносът на чуж-

ди и изхвърлянето на родни 
промишлени, битови и био-
логични отпадъци продължа-
ва, въпреки предприетите от 
прокуратурата разследвания 

за стоварените на пристани-
щата Варна и Бургас контей-
нери със смрадливо съдър-
жание. Както и на импрови-
зираните нелегални площадки 
за съхранение на отпадъци във 
Враца, Стара Загора, Луковит 
и други райони. По замърсе-
ност на въздуха градове като 
Пловдив, София, Перник и 
Видин се нареждат на челни 
места в негативните европей-
ски и световни класации.

Провалът на правител-
ството в сферата на екология-
та и управлението на водите е 
очеваден, така че вотът на не-
доверие, внесен на 20 януари 
от БСП, е повече от логичен. 
Логичен и предвидим бе и ре-
зултатът от гласуването в НС, за-
щото „опозиционерите“ от „Воля“ 
и „Атака“ внимаваха с четири 
очи да не се стигне до предсроч-
ни избори, след които няма да 
ги има в парламента. Освен това 
те знаят, че прокуратурата ви-
наги може да прибере някои от 
тях, както направи с министъ-
ра на екологията от ВМРО Нено 
Димов. В крайна сметка и БСП, и 
ДПС, нямаха желание да оправят 
бакиите на ГЕРБ и ОП, а гледаха 
на вота като на средство за разоб-
личаване на некадърността на уп-
равляващите. Навсякъде в демо-
кратичните държави подобна 
криза, предизвикана от лошото 
управление, е основание за сва-
ляне на правителството, а у нас 
тя е аргумент за неговото оста-
ване на власт.

На стр. 4

ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ!

Петко ПЕТКОВ

„Тегло, запустенье!... Дълбока неволя
живота от радост, от всичко оголя!
Тор мръсен смърди сред трънливо дворище.
И болести, смърт тук боравят на воля...
Елате ни вижте”

(Иван Вазов, „Елате ни вижте“)

Христо Комарницки

На 20 януари в канцеларията на Народното събрание 
бе внесено искането на ПГ „БСП за България“ за вот на не-
доверие на кабинета на Бойко Борисов

https://bg.wikipedia.org/wiki/Vbox7.com
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От стр. 3

Оправданията на „присъ-
дружните“ на кабинета журна-
листи, социолози и политоло-
зи, че свалянето на това пра-
вителство нямало да напълни 
язовир „Студена“, а само щяло 
да забави разрешаването на 
водната криза, са равностойни 
на призив да оставим пирома-
на да доопожари дома ни, та да 
миряса. Правителство, допусна-
ло, или предизвикало (с действие 
и бездействие) екологична кри-
за, не може да я разреши, сме-
няйки Нено Димов с Емил Ди-
митров-Ревизоро. Напротив, то 
е на път да присъедини и София 
към бедстващите области, както 
и да превърне кризата в нацио-
нална. Прехвърлянето на вода 
от водосбора на язовир „Белме-
кен“ към Перник през язовир 
„Бели Искър“ и водопроводната 
мрежа на столицата е като да 
пълниш каца с пробито дъно. 
Защото ако загубите на вода 
заради остарялата водопро-
водна мрежа на Перник са над 
75%, водата от язовир „Белме-
кен“ просто ще изтече в кана-
лизацията. На всичко отгоре, 
както заяви професор Миха-
ил Константинов, стената на 

язовир „Бели Искър“ може да 
не удържи напора. Този язо-
вир е строен през 40-те години 
и стената му 30 години не е ре-
монтирана. Тя може да се скъ-
са и водата да помете всичко 
по пътя си, без нито една кап-
ка от нея да стигне до чешми-
те на перничани. Но, дори ка-
тастрофата да се отложи за из-
вестно време, строителство-
то на тръбопровода от язовир 
„Белмекен“ до „Бели Искър“ и 
от там до квартал „Изток“ на 
Перник ще отнеме минимум 
45 дни. Тоест, Перник е обре-
чен на дълъг воден режим. Въ-
преки това от профсъюзите и 
ръководството на завод „Сто-
мана“ настояват да им се поз-
воли да ползват питейна вода 
от язовир „Студена“. И с осно-
вание, защото ВиК Перник им 
продава водата 20 пъти по-ев-
тино, отколкото на граждани-
те. Еквивалентът на това безу-
мие е ситуацията с лекарства-
та в частните болници, за ко-
ито НЗОК плаща седем пъти 
по-скъпо, отколкото в държав-

ните и общинските болници. 
Тази тайна разкри не някой 
опозиционен политик, а упра-
вителят на касата д-р Дечо Де-
чев, чийто мандат изтича през 
март. Зад тази привилегия на 
частните болници отново над-
нича сянката на ГЕРБ, защото 
техният депутат Лъчезар Ива-
нов е предложил през 2016 г. 
поправка в Закона за общест-
вените поръчки, която осво-
бождава частните болници от 
задължението да обявяват об-
ществени поръчки за достав-
ка на лекарства. Вносителят 
се позовал на европейска ди-
ректива, която е изтълкувал 
както дяволът чете Евангели-
ето. Сега от ЕК ще ни разслед-
ват за тази спекулация. Може 
дори да санкционират Бълга-
рия, а не Лъчезар Иванов и де-
путатите, подкрепили внесе-
ната от него поправка. Някой 
ще поеме ли наред с политиче-
ската и финансова или съдеб-
на отговорност? Досега упра-
вляващите се придържат към 
Лукановото оправдание, че не 

може да се съди за политика. 
У нас политиците носят само 
политическа отговорност, ако 
и да са ощетили държавата с 
десетки и стотици милиона 
лева. А сметката плащат хора-
та, които „са им гласували“, или 
са били против, както и тези, ко-
ито са се въздържали. Нено Ди-
мов е изключение: вероятно, 
понеже беше предложен за ми-
нистър на околната среда и во-
дите от ВМРО. Приемникът му 
Емил Димитров, който също е 
от ВМРО, бързо схвана, че са 
го насадили на пачи яйца и за-
говори за развод и прехвърля-
не на имуществото си на свои-
те деца, преди да са го повика-
ли в прокуратурата. Дали това 
е пророческо предчувствие или 
проява на реализъм – времето 
ще покаже. Впрочем, ремонти-
раният спешно водопровод от 
язовир „Тича“ до Шумен отново 
гръмна и то на няколко места, 
близо до местата, където беше 
сменена тръбата. Цялостната 
му подмяна изисква 60 млн.лв. 
Приблизително на толкова ще 

възлезе и байпасът, чрез който 
Перник ще получи вода от язо-
вир „Белмекен“. Само че през 
декември 2019 г. кабинетът из-
харчи ударно 6 млрд. лева из-
лишък и докара бюджета на 
минус. И въпреки предупрежде-
нията за опасното намаляване на 
нивото в язовир „Студена“, нито 
бе преустановено подаването на 
питейна вода към промишлени-
те предприятия, нито бе въведен 
воден режим в миньорския град. 
Уволненият директор на ВиК 
Перник Иван Витанов твърди, 
че лично е предложил на бив-
шия областен управител Ире-
на Соколова да се въведе во-
ден режим, а тя го обвинила че 
иска да саботира избирател-
ната кампания на ГЕРБ. Оче-
видно за управляващите спе-
челването на местните избори 
е било по-важно от живота на 
избирателите след изборите.

Връщайки се към реклам-
ните намерения на министъ-
ра на туризма Ангелкова, ще 
перифразирам един шеговит 
призив от близкото минало, 
отправен към западните соб-
ственици на откраднати и пре-
продадени в България автомо-
били: „Елате в България! Ваши-
те боклуци са вече тук!“

ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ!

Валентин КАРАМАНЧЕВ

Изтекоха години след 
„Третия разстрел“ на 
Никола Вапцаров от 
Марин Георгиев. Но 

поетът с неотменената до днес 
присъда е по-жив от „прижи-
ве”.

75 години след като бе из-
правен пред екзекуторския 
взвод, бе извършен пореден, 
четвърти опит, да бъде умърт-
вен духа му в „стрелбището” на 
Портал „Култура” – БГ от него-
вия главен редактор. 

Според избраната от Т. Н. ме-
тодология: решиш ли да убиеш 
слон с плескалка срещу мухи, 
поглеждаш добитъка (както го 
нарича д-р Берон в „Рибния бук-
вар”), с обърнат бинокъл, за да 
изглежда слонът колкото досад-
но ципокрило и замахваш ряз-
ко с плескалката.

Вездесъщият (навсякъде 
и винаги) Тони Николов еже-
дневно е „портиер“ на порта-
ла. В останалите дни на „сед-
моднева“ участва в кръгли, чет-
въртити и триъгълни маси, в 
телевизионни и радиоформа-
ти. Той е широк специалист по 
всичко и тесен капацитет по 
антикомунизъм. Приспособим 
като френски ключ за всякакви 
гайки. Универсален - като сръб-
ски оркестър за сватби и погре-
бения!

Иронизира Светлин Ру-
сев по повод срутения памет-
ник на България пред НДК. Ре-
пликира професор Филип Па-
найотов, биографа на Йосиф 
Хербст – шефът на Дирекци-
ята по печата и съпруг на Ви-
ола Каравелова. Громи колеги 

с досиета и „картончета“ в ДС, 
като Георги Данаилов, на чие-
то погребение произнесе про-
щално слово.

Неотдавна Тони Николов 
направи пореден прочит на по-
лицейския архив от процеса 
срещу ЦК на БКП през 1942 го-
дина. Заимства метафоричната 
находка на литератора Йордан 
Каменов, че разпитът на Нико-
ла Вапцаров е неговата послед-
на и най-голяма, и най-значи-
телна прозаична творба.

Нататък Тони е в стихията 
си. Гмурка се в затоплен басейн 
и се плацика безстрашно.

Преди него в засекретения 
архив са бърникали малцина. 
Пръв, с височайшо разреше-
ние, е прочетен от Георги Мар-
ков още през шейсетте години 
на миналия век, когато се е на-
гърбил да пише в чест на 25-го-
дишнината от Девети септем-
ври трагедията „Комунисти”. 
Тогава още няма Шесто управле-
ние на ДС, а малка служба за по-

пуляризиране дейността на МВР 
сред творците. Тази служба му 
осигурява и контрактация. Ни-
колай Хайтов и драматургът 
Никола Русев отклоняват „по-
ръчката“ за антифашистката 
тема, или за строителството на 
социализма, оправдавайки се с 
други творчески ангажименти.

До 1989 година на друг не 
е предоставен секретният ар-
хив. Дори на члена на ЦК Ата-
нас Стойков, който подготвяше 
и издаде тритомника „Последна-
та им дума“.

Вторият, който рови в дело-
то, е писателят Марин Георги-
ев, получил достъп и контра-
ктация за книга от министър 
Йордан Соколов с поръчени-
ето да напише „Третият раз-
стрел”. Това за контрактацията, 
както е прието да се казва, съм го 
чул на женския пазар.

Марин Георгиев дава глас-
ност на полицейските прото-
коли, такива, каквито са в съ-
ответния  „служебен жанр”. 

Днес разсекретеният архив 
е достъпен за всеки.

Тони Николов чете Вапца-
ровите показания, както дяво-
ла евангелието. Анализира ги 
като прозаично-драматургична 
творба. Последната и най-зна-
чителната. Прави разбор, раз-
съждава, интерпретира, тълку-
ва. Защо пък не. За предсмърт-
ните Вапцарови два стиха не се 
ли спори вече осемдесет години! 
Защо пък за прозата да е забра-
нено? 

Тони Николов има опит, 
рутина и постижения в този 
жанр. Казвам го без ирония. 
Ценя това, което той направи за 
издирването и публикуването на 
тритомника есета на Георги 
Марков. Поздравих го публично 
за приноса му да върне „Скит-
ника“ невъзвращенец в бъл-
гарската книжнина като дух, 
наследство и страстотерпец.

Емигрантските творби на 
Георги Марков, на Димитър 
Бочев и на редица други бег-
ълци също са „изстрадани”. Но 
са творени в уюта на лондонски 
и мюнхенски квартири. 

Последната Вапцарова про-
за е творена в подземията на Ге-
шевата Държавна сигурност. Тя 
е диалог, надлъгване с опитни 
съавтори/следователи. В този 
диалог Вапцаров е победител. 
Той не предава никого. Той 
свидетелства само срещу себе 
си. За другите повтаря известно-
то на полицията. Тя сама се из-
дава. За онова, което Гешев не 
знае, устните на банскалията 
не са отворени ни с нож, ни с 
жив въглен. В това ще се убеди 
всеки, който прочете стотината 
страници от разпита на поета. 

Ще мине време. Ще се яви 
талант, който да постави на го-
ляма сцена последната „дра-
матургична творба“ такава, ка-
квато е написана с кръв. Няма да 
бъде необходимо да се добавя и 
измисля. Няма в архивите на 
инквизицията, нито в рапор-
тите за хилядите разстрели по 

света, такъв текст. В него има и 
причестяване от служебен све-
щеник и разрешение за „послед-
на дума”, приемане на подаръци 
за близките и освен това – сват-
ба. Истинска.

 Преди командата „Огън!“ 
разрешават на Антон Попов 
да се венчаят в преддверие-
то на тунела с Росица Маноло-
ва, дъщерята на министъра на 
железниците, пощите и теле-
графите Христо Манолов в 
правителството на Стамбо-
лийски, възпитаничка на аме-
риканския колеж.  Присъстват 
в качеството им на свидетели 
четирима от осъдените. Два-
мата, които не са издържали 
мъченията – главният обви-
няем Антон Иванов и Геор-
ги Минчев, не са поканени на 
„тържеството”.

Нека Тони Николов чете на 
глас с езуитска интонация поли-
цейския архив. Но да го разнищ-
ва като белетристика е кощун-
ство, претръпнал, безчувствен 
като патолог над безжизнена 
мъртва тъкан.

С апломба на своята ва-
тиканска хабилитация той се 
представя за по-голям езуит 
от Франциск I, единствени-
ят папа от Ордена на Игнацио 
Лойола. Нека припомним пре-
дупреждението на Светия отец 
от февруари 2017 година, че е 
по-добре да бъдеш атеист, от-
колкото - лицемерен католик.

Преди Пасхата (2017 г.) го-
дина, Франциск І посети за-
твор, за да измие нозете на пе-
тима закоравели престъпни-
ци.

Никой не би призовал езуит-
ския възпитаник, преди да се 
заеме с въпросното досие, вир-
туално да изплакне разкърва-
вените нозе на „престъпника“ 
Никола Йонков Вапцаров. Той 
претърчава да допълни онова, 
което липсва в основанията на 
обвинението и в мотивите на 
присъдата. Освен че Вапцаров 
е комунист, че е действащ ан-
тифашист, че е нарушил ЗЗД, 
той бил антибългарин, безо-
течественик, той отива да из-
стреля четвърти куршум за 
всеки случай. За да не се съжи-
ви в бъдещето и да не се пов-
тори чудото на Възкресение-
то. Или да не се случи сполетяло-
то „младоженеца“ Антон Попов 
след сватбата му. Разказано е в 
ръкописните спомени на Ефро-
сина Николова, майка на осъде-
ния на 15 г. затвор в същия про-
цес Кирил Николов: 

„…Скрихме се под моста, 
който е на Лозенската река. 
Стоим изплашени, чухме песен-
та „Жив е той, жив“, но мислим, 
че войниците пеят. След това 
пушките пукат, после разбрах-
ме, че там в тунела ги застре-
ляха шестимата… Наговорих-

ме се утре рано да идем на гро-
бищата и ще разберем.

… Петък е, на вратата от 
гробищата се събрахме пак три-
четири, не помня кои бяха, ос-
вен сестрата на Антон. Вли-
заме в гробищата, няма никой, 
освен един гробар, срещнахме го 
с лопата на рамо, замолихме го 
да ни каже дали донесоха сно-
щи шест убити. И къде ги погре-
баха. Той ни каза: „Вървете след 
мен, тъкмо сега няма никой.“ 
Страх го беше и забучи там ло-
патата и се поотдалечи. Шест 
гроба пресни, със забучени дъсчи-
ци, на всеки името бяха петте 
наред, само гроба на Антон Ива-
нов малко по-настрана. Прибли-
жи се гробарят и си взе лопата-
та и се озъртваше, да не го види 
някой, и ни каза, посочвайки гро-
ба на Дончо Попов. „Като взехме 
да го пускаме в гроба почна с кра-
ката да тропа. Исках да вдигна 
капака, не ми дадоха, имаше гер-
мански офицери. Нахвърлихме 
земя, забучихме дъсчици вместо 
кръстове, то беше снощи, доста 
късно 10-11 ч. ги донесоха.“ Пок-
лонихме се и ние, майките, мъл-
чаливи, изплашени, сълзите те-
кат, но нито дума, тръгнахме 
си за дома.“

Тони Николов, занимавай-
ки се с Вапцаров, надскочи и 
себе си. 

Някога по коминтернов-
ска директива опитват да се 
скалъпят добружанска, шоп-
ска и какви ли не други нации 
в Сан Стефанските очертания, 
според разпространението на 
българските говори от албан-
ските планини до Босфора.

Българската академия на 
науките е изследвала говорите 
и наречията на български език. 
Издала е техния географски ат-
лас. В него са и Банат, и Молдо-
ва, и Украйна…

 В София открито, легално, 
се събира македонски литера-
турен кръжок. Освен столични 
стихоплетци, като адвоката Ми-
хаил Сматракалев, на сбирките 
идват и талантливи младежи, 
като гурбетчиите Кочо Рацин, 
Коле Неделковски и Никола 
Вапцаров.

Кочо Рацин вече е издал 
първата си стихосбирка в 
Загреб „Бели мугри“ на велеш-
ки говор. Преди да го прострелят 
през 1941 година, някъде там, ще 
напише: „Ние сме българи и име-
то „македонец“ е удобно прикри-
тие за борба в днешните усло-
вия на сръбски терор.“

Коле Неделковски е из-
дал на скопски диалект стихо-
сбирката „Мъскавици“ (Светка-
вици). Гурбетчийства в София. 
Интерниран е в Неврокоп. Връ-
ща се в столицата без разреше-
ние. При опит да го интерни-
рат отново, се самоубива през 
1941 година.

Машиният техник Никола 
Вапцаров, току-що е издал „Мо-
торни песни“. На най-чистия, 
най-звънкия свещен българ-
ски език.

Кръжочникът Антон Попов 
вече е публикувал във вестници 
и списания очерци, стихове, по-
емата „Слушай, фронт“. Той е 
син на учителя Никола Попов, 
от левицата на ВМРО. Обе-
сен през 1922 година от вто-
рото ВМРО. Внук е на комита-
та Костадин Попов, водил чета 
из Каршиака, Малешевията и 
Огражден. Заловен от турците 
и окачен на бесило. Но въжето се 
скъсва под тежестта му, „Аллах 
го е помилвал“. По тогавашното 
османско поверие пускат го да 
си ходи по живо, по здраво.

Повратливият Вениамин 
Тошев, прекръстен на Венко 
Марковски от Теодор Траянов, 
е издал вече на скопско-велешки 
говор стихосбирките „Огинот“ и 
„Народни бигори“. Ще се похва-
ли след време: „Дойдох от Ско-
пие българин, в София станах 

македонец“. 
През 1946 година в българ-

ския манастир „Прохор Пчин-
ски“ един от тези, които ска-
лъпиха официалната маке-
донска азбука и граматика, е 
Венко Марковски. Под неговия 
подпис е подписа на Лазар Коли-
шевски.

 Този грях академик Мар-
ковски по-късно не изкупи 
и с най-дългия и скучен епос 
„Предания заветни“, издаден и 
на руски, но от „София-прес“.

 На „македонския“ кръжок 
му провървя на академици: Вен-
ко Марковски е академик и 
тук и там. Графоманът Михаил 
Сматракалев , след като го обя-
виха за „персона нон грата“ от 
българския книгопис, го при-
еха за „персона грата“ в Ско-
пие.

Накрая ще кажа: „Македон-
ските работи“, както ги нари-
ча Мисирков, са гореща каша. 
Сърбай, Тони, и знай рецепта-
та: „Парен каша духа“.

Тези, които изкарват Ва-
пцаров безпартиен, а не ко-
мунист, или не българин и 
даже антибългарин, маке-
донстващ, все едно е да из-
караш изтъкнатия култу-
ролог Тони Николов култу-
рист, с напомпани бицепси 
и яйцевидна мускулатура. 

Вапцаров ще ни надживее. 
Ще пребъде во веки веков:

– Българин, като банска-
лиите Отец Паисий и Неофит 
Рилски;

– Македонец като Стран-
джата за хъшовете;

– Протестант по майка, 
православен по баща;

– „Терорист“ като Левски;
– Безсмъртен като Хаджи 

Димитър и Караджата;
– Безбожник като Ботев в 

„Моята молитва”.
– Патрон на Моряшкия 

университет, на десетките чи-
талища, училища, фабрики, 
кораби, книжарници… „Мо-
торни песни“ са издадени в 
доста „чужбини“. „Вяра“ е преве-
дена на около 40 езика. 

* * * 
Екзекуторите на Вапца-

ров, третият и четвъртият, не 
си приличат по натюрел и по-
прище. Приличат си само по 
едно – сръчността да присвоя-
ват, да обсебват. 

Марин Г.  обсеби вестник 
„Литературен фронт“. Пре-
именува го на „Литературен 
форум“. Присвои материални-
те му богатства – техника, ме-
бели, консумативи, сервизи, 
картини, между които и плат-
на на Майстора. Една сутрин 
той се събуди собственик на 
такова притежание, без да е 
платил ни стотинка поне, как-
то Иван Костов продаде „Кре-
миковци“ за един лев.

Тони Николов обсеби име-
то на вестник „Народна култу-
ра“ – орган на някогашното 
Министерство на културата.

Не знам, не съм чул да е прис-
воил материална собственост 
на редакцията. Едва ли е при-
брал стола с инвентарен номер 
„Едно“, на който последна е се-
дяла Копринка Червенкова, а 
преди нея - десетина главни 
редактори, като основателят 
Александър Обретенов, архи-
тект и изкуствовед със запад-
ноевропейско образование. 
Като писателя Никола Ланков, 
като Крум Василев – партиза-
нин от Шуменско, като Влади-
мир Найденов, Христо Сантов, 
Иван Руж. Чепатият Георги 
Найденов, съветски партиза-
нин от Кримския полуостров, 
чийто родители-емигранти са 
изчезнали по времето на Ста-

линовите чистки. Завърнал се 
в родината на семейството си, 
работи в „Народна младеж“, „Ра-
ботническо дело“, БТА, корес-
пондент в Америка и прочее. 
Дисидентите Стефан Продев и 
Копринка Червенкова, гладни 
за свобода, поканени на „без-
платна“ закуска само от прези-
дента Митеран.

Тони Николов превърна 
седмичника в месечник (спи-
сание). Трибуната на смело-
то слово се извиси в амвон на 
конформизма (приспобяване-
то).

Разгеле:
История:
….
За мъките – не щем награди,
не ще дотегнем и с клишета
на томовете ти грамадни,
натрупани през вековете.

Но разкажи със думи прости
на тях, на бъдещите хора,
които ще поемат поста ни,
че ние храбро сме се борили.

Протокол за разпит: 
Именувам се Никола 

Йонков Вапцаров, роден на 
24.11.1909 година в град Бан-
ско, казвам: 

В момента на арестуване-
то ми аз заемах длъжност при 
Централния комитет на бъл-
гарската комунистическа пар-
тия, в комитета, който ръково-
деше така наречената специална 
работа. Тази специална работа се 
състоеше в това, че от партий-
ните хора трябваше да се отде-
лят една част и то най-смелите 
и заедно с нелегалните да фор-
мират бойни групи. Задачата 
на тези бойни групи трябваше 
да бъде: в случай на война със 
Съветския съюз, те трябваше 
да прекъсват железопътни ли-
нии, мостове, телеграфни и те-
лефонни линии, да изхвърлят 
влакове със специални клино-
ве и скоби, да подпалват ваго-
ни-цистерни, маслени резер-
воари и шлепове с горива и 
муниции. Начело на този коми-
тет бе поставен Васил (Цвятко 
Радойнов – б.а.), чието истин-
ско име не познавам, но той бе 
дошъл от Съветския съюз с под-
водница. Аз бях вторият член 
в комитета и получих псевдо-
нима Лозан. Длъжността ми 
беше да държа връзка с хората 
от провинцията, които идват по 
наша линия и в случай, че Васил 
е зает на друго място, да ги ин-
структирам и да ги разпитвам за 
организационното състояние.

Васил ме попита какво ми-
сля за войната на съветския 
фронт. Казах му, че съм опти-
мист и че смятам успехите на 
германците за временни. Тога-
ва той ми постави въпроса дали 
съм готов да работя в партия-
та при сегашните тежки усло-
вия. Казах му, че съм готов…

Из подготвената за печат 
книга „Брашнян чувал”
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МИЛЕНА ВЪРБАНОВА

Според Книга на пророк 
Даниил от Вехтия завет, 
на стената на разкош-
ната зала, в която пиру-

вал последният вавилонски цар 
Валтасар, заобиколен от курти-
занки и блюдолизци, пред огъ-
ваща се от вино и блюда трапе-
за, внезапно се появила ръка, 
която изписала с огнени бук-
ви словата "МЕНЕ-МЕНЕ ТЕКЕЛ 
УПАРСИН". Пияният цар и други-
те участници в оргията се втрещи-
ли от злокобното чудо, но не мог-
ли да сторят нищо друго, освен да 
продължат оргията. 

А войските на персийския вла-
детел Кир вече влизали във Вави-
лон.

Ето защо последното лудеш-
ко разграбване на една страна 
от напълно обезумели властни-
ци и днес се нарича "Валтасаров 
пир", кощунствена вакханалия, 
демонско мърсуване, подир ко-
ето незабавно следва жестоко 
възмездие. "Валтасаров пир" е 
заслеплението, неадекватност-
та, нежеланието и невъзмож-
ността на властника да се спре 
дори пред раззината бездна.

Но какво означават тези фа-
тални думи?

Даниил веднага ги обясня-
ва: "преброен, претеглен, (преце-
нен като много) лек ( или преда-
ден на персиеца - Кир)".

Новото е че някои от тези 
слова са БЪЛГАРСКИ! А също, 
че тълкувам по нов начин изра-
за "МЕНЕ-МЕНЕ", който, според 

традиционния превод, означава 
"преброен".

Ето моето тълкуване:
МЕНЕ-МЕНЕ - на базата на 

прадревния израз "Амин" - "Да 
бъде!". "Воистина!", разкодирам 
"МЕНЕ-МЕНЕ" като "Истина", 
"Така ще бъде!"

ТЕКЕЛ - Идва буквално от "ТЕ-

ГЛЯ", "СЛАГАМ НА ТЕГЛИЛКАТА", 
"ИЗМЕРВАМ"

УПАРСИН - (Преценявам 
като) „ситен, дребен, лек".

Това не е даже предупрежде-
ние, а изречена присъда!

Забележителен е изказът й - 
пределно лаконичен, със сякаш 
несвързани помежду си слова, 

но общият смисъл е безпощадно 
ясен! И в други пророчества, пре-
даващи точните думи на бого-
вете към човеците, е виден този 
категоричен, лишен от допъл-
нителни обяснения, стил. Така 
говори Бог със съгрешилото си 
творение!

На стените на полудели-

те българоубийци ще се изпи-
ше тяхната присъда! Стените на 
парвенюшките им дворци, зад 
които тези канибали с ръмжене 
разкъсват плячката си и се давят 
с народната плът и кръв! Стени-
те, с които са се обградили, за да 
не виждат и не чуват вопъла на 
оглозганата и превърната в сме-
тище Родина! В една от близки-
те нощи на тези стени с огнени 
букви ще пламнат словата от 
Валтасаровия пир. Истина е! Да 
бъде! 

ВАЛТАСАРОВ ПИР

Худ. Василий Суриков - „Валтасаров пир“, масло, 1874 година.

традиции на самопожертвова-
телната и победоносна българ-
ска войска. На територията на 
България няма чужди войски 
и чужди военни бази, защото 
при такава армия няма нужда 
от външни гаранции. Всичко 
това трябва да бъде унищоже-
но по волята на антибългарски 
интереси.

През 1990 г. българските де-
мократични и предателски на-
строени управници подписаха 
Договорът за обикновените въ-
оръжени сили в Европа (ДОВ-
СЕ). Този договор засягаше 30 
държави от съюзниците на НАТО 
и от страните на Варшавски до-
говор. Това бе капитулански по 
същество и антибългарски до-
говор, а подписалите го се оки-
чиха с незавидната слава на 
палачи на българската държа-
ва и предатели на българския 
народ. Съгласно този договор на 
България се вменяваше задъл-
жението да съкращава своите 
обикновенни въоръжени сили 
с толкова, с колкото пожелаят 
„великите сили“. Това означава, 
че нашата държава трябва да 
се съобразява непрекъснато с 
чуждите интереси, и че на прак-
тика не може да отстоява собст-
вения си интерес и да защитава 
териториалната си цялост. Ця-
лата идея на ДОВСЕ е 

едно ново издание на 
клаузите на жестокия 

Ньойски диктат,
наложен ни от същите дър-

жави и сили, след Първата све-
товна война, през 1919 г. Днес 
тези държави и сили са ни 
партньори и съюзници, но те 
не са по-малко жестоки от сво-
ите предшественици, които си 
отмъщаваха за военния позор, 
който българската войска, с чу-
товна храброст, им нанесе. През 
1919 г. те разрешиха на България 
да има войска до 20 000 души, 
но според ДОВСЕ и „План 2004“ 
България не може да има армия 
с численост повече от 24 000 
души.

Държава която сама се е 
раздържавила, разбира се, по 
стриктен план и точно опреде-
лена технология, изработени 
от настоящите ни геополитиче-
ските съюзници, отвъдморски 
експерти, местни доброволци и 
активно подпомагани в тази си 
дейност от десетки чужди НПО-
та, може ли да има необходи-
мост от армия, може ли да пре-
тендира за суверенитет и на-
ционална сигурност?! Тя е пре-
върната в типична колониална 
територия, суровинен придатък 
и донор, но с инфилтрирана илю-
зия в населението за някакво тър-

жество на демокрацията. Армия, 
която е загърбила бойната сла-
ва и традиции на предците си, 
армия, която бе позволила най-
долна гавра и унижение с нея, 
под благовидната маска на за-
конността, армия, която е била 

заставена със 
собствените си ръце да 

реже и разпродава на скрап 
най-качествените си 

боеспособни въоръжениея, 
каква може да бъде моти-

вацията за нейния личен със-
тав? Българската армия бе ос-
тавена без авиация, без морски 
флот, с няколко хиляди служи-
тели - контрактници (тук вой-
ни /войници не би било съвсем на 
място), армия която участва в 
„мисии“ и в жандармски опера-
ции по всички краища на света, 
нима може да има дух и кураж 
за деня, в който ще трябва да 
изпълни своя дълг пред Роди-
ната - да защити „суверенитета, 
сигурността и независимостта 
на страната и нейната терито-
риална цялост“? Какво да защи-
тават българските момчета, ко-
гато служат в нея заради залъ-
кът хляб и заради едната запла-
та? Може би това ще им кажат 
корумпираните политици раз-

продали всичко, което може да 
се разпродаде, и които са напра-
вили от райската земя на Бълга-
рия, обезлюдена пустиня?

Наполеон Бонопарт оби-
чал да повтаря: „Народ, който 
не храни своя армия, скоро ще 
храни чужда”. При едно от по-
сещенията си в САЩ за получа-
ване на наставления и заповеди,  
бившият български президент 
Петър Стоянов заявява: 
„България ще спазва между-
народните норми на поведе-
ние, дори с цената на отказ 
от националния суверени-
тет“. 

Министър-председате-
лят Иван Костов го допъл-
ва: „Ние не интерпретира-
ме българската политика 
през българския национален 
интерес“. Такива „достой-
ни“ и „истински“ полити-
чески мъже и държавни-
ци няма как да не запишат 
имената си в черния панте-
он на българската история! 
И няма как скрижалите на 
българската памет и чест, 
тези имена да не заслужат 
народното презрение. 

Няма по-тежко морално 
престъпление от 

предателството. 
Ако е към майка и баща те 

може би биха ти простили. Но 
когато предателството ти е 
към род и Родина, към собст-
вения ти дом и бъдещето на 
собствените ти деца, то вече е 
в онази категория, която дор-
де е свят, ще живее с клеймо-
то на родоотстъпничеството. 
То е било най-тежкото възмез-
дие в българската традиция – 
да бъдеш изхвърлен и изоста-
вен от целия ти род. На такъв 
човек се е гледало като на про-
кажен. А най-страшен е бил 
винаги родоотстъпникът-пре-
дател, изменил на родовата си 
вяра и принадлежност. Бъл-
гарският народ е категоричен 
в тази си присъдата: ”На всеки 
можеш всичко да простиш, само 
на изменника на рода, на родо-
отстъпника - никога!”.

Днес няма в България човек, 
който да вярва, че държавата ни 
има суверинитет.

Какво остава от светостта на 
армията, от сакралното прос-
транство на земята българска, 
на Отечеството, на Родината. И 
възможно ли е въобще да се го-
вори за святост, щом понятия и 
реалности като Дом, Майка, Ар-
мия и Родина, са стъпкани в кал-
та и отсъстват като добродетел в 
налаганата ни от колонизатори-
те нова ценностна система?!

Следва 

Продължение от брой 3

РОДИНАТА И НЕЙНАТА 
СВЯТОСТ ДНЕС?

За съжаление, Родина, Оте-
чество, Татковина - това са на-
пълно заличени понятия, кои-
то не можеш да срещнеш и със 
свещ да ги търсиш в нито един 
учебник, правилен вестник или 
телевизионно предаване! Там 
където ги е имало: в читанките 
за малките деца, в учебниците 
по пеене, литература и история, 
вече ги няма! Такива текстове 
на класици и детски писатели 
отдавна не се допускат до дет-
ските очи и уши, защото възпи-
тават, а на съвременния упра-
вленчески елит и отдавна пре-
взетото от Сорос образовател-
но министерство, съвсем не са 
им нужни хора обичащи Бълга-
рия. Глобализация, мултикулту-
рие, профанизация – това е нови-
ят „светъл хоризонт на нашето 
бъдеще“! Нищо че живеем в де-
мографска катастрофа и сме най-
бързо изчезващата нация в све-
та. Тогава защо ни е нужна земя, 
защо да не я разпродаваме? Нали 
има свободно движение на хора, 
стоки и капитали? По какво зе-
мята, горите, въздухът и водата се 
различават от тях?! А има и щед-
ри комисионни, има далаве-
ра! В епохата на неолиберализъм 
всичко е стока, всичко се продава. 
Това е първата и най-важна евро-
атлантическа ценност, която вече 
е крайно време да сме усвоили! 

Още в края на миналия век 
Николай Хайтов, в своята пуб-
лицистика, прецизно дефини-
ра историческия момент и него-
вата цел: „Съвременна България е 
жертва на една безкръвна, но на-
пълно реална война, на започна-
лата в края на 80-те години „вой-
на с намалена интензивност” 
като част от Евроатлантиче-
ския поход на Изток. Така на Бъл-
гария ще бъде сложена точка, без 
да бъде „удряна” с бомби, гърмяна, 
превземана и прегазвана. Евроат-
лантиците се научиха от Хит-
лер, че натуралното кръвопро-
литие не е най-изгодният способ, 
за да се подмени и дори унищожи 
един народ, ако всевластните ве-
лики сили са решили... България е 
полигон за изпробване на съвър-
шено непознат досега механизъм 
за претопяване на цял един на-
род и разграждането му със съдей-
ствието на самия този народ и 

основните му институции, кои-
то заработват в един момент по 
чужда програма, без видимо нару-
шение на нито един от основни-
те принципи на Конституцията 
и демокрацията. Цели два живо-
та да имам пред себе си и три още 
висши образования, пак не бих мо-
гъл да предам перфидните спосо-
би, употребени за нашето ско-
ростно раздържавяване, отродя-
ване и разпродаване.” 

Днес, рейтинггът на 
доверие в българския 

парламент е 10%!
При такова доверие и 

подкрепа, той прие редица 
законодателни решения и 
закони, които трябваше да 
влязат в сила от 1.01.2020 г., и 
срещу които яростно възста-
на в своята цялост, доволно 
разединеното през години-
те на „прехода”, българско 
общество. Да си припомним 
и факта, че стотици родители 
от няколко града, панически 
грабнаха и изведоха децата 
си за няколко дни от учили-
ще, а пред сградата на парла-
мента бяха положени траур-
ни венци, може би като израз 
на всенародна „любов“. Ве-
роятно всичко това се случ-
ва, защото хората имат висо-
ко доверие в закони и зако-
нодателство, в държавност?! 
Тезата на управляващите, 
че обществото не разбира, 
че някой съзнателно го де-
зинформира и плаши от-
носно целите и същността 
на тези социални закони, 
не минават! Все още в голя-
мото си мнозинство, бълга-
рите са грамотни и дори без 
да притежават юридическо обра-
зование, могат да четат. Написано 
е ясно и недвусмислено – все пак е 
закон! Не е нужно някой особено 
да го тълкува. Текстовете, с всич-
ките си членове и алинеи, са об-
щодостъпни и могат да се проче-
тат черно на бяло, а начина им на 
прилагане е добре познат от прак-
тиката в други европейски страни 
(нали живеем в глобалното село!). 
И тази практика ги ужасява! За-
щото, дори и да си неграмотен, 
можеш да усетиш с кожата си, 
какво се задава, защото жи-
вотът те е научил, че „играе ли 
мечката в съседа, ще дойде и при 
теб”. Сатанинските закони и 
Инстанбулски конвеннции, не 
признават природни дадености 
като мъж-жена, майка и баща, 
традиция и ценност, атомизи-
рат и заличават семейство и на-
ции. Те се налагат изключител-
но безапелационно и брутално 
за ратификация в българския 
парламент, въпреки че се афи-
шират като препоръчителни и 
нямащи задължителен харак-
тер. Докато не ги приемем! 

Законът на силата и 

Силата на Закона, 
винаги са били любими-

те оръжия на силите на Мрака. 
Тактиката, която е избрало бъл-
гарското правителство и парла-
мент, е на отлагане и неглежи-
ране на проблема, който сами 
създадоха със своята законо-
дателна инициатива, и който 
взриви обществото. Отлагането 
е увъртане и „замазване на очи”, 
липса на отказ от взето антиху-
манно и пагубно решение за на-

ционалната ни индентичност и 
сигурност, което обществото ни 
не може да приеме при никак-
ви обстоятелства. Отлагането 
им е продиктувано от скрита-
та надежда на правителството, 
че хората ще се уморят да про-
тестират, ще се примирят с до-
говорености и взети решения 
спуснати от анонимните им ев-
ропейски „началници”, както се е 
случвало често досега. Примитив-
на тактика, разчитаща да им раз-
върже ръцете за нови корупцион-
ни възможности. 

В това правителство участ-
ват като коалиционни партньо-
ри и Обединени патриоти. С дру-
ги думи тяхна е и отговорност-
та за положението, в което се 
намират народът и държавата. 
Може би не иде на един патрио-
тичен вестник като „Нова Зора“, 
който вече 30 години ратува за 
обединение на българските па-
триоти, да говори и пише сре-
щу юридическата форма на 
парламентарното участие на 
„Атака“, НФСБ и ВМРО. За съ-
жаление, с някои минимални 
изключения, това обединение 

само употреби идеята за едине-
ние. То в своя егоцентризъм на-
несе такива поражения на па-
триотичната кауза, че беше хи-
ляди пъти по-добре да не се бе 
осъществило във властта. Древ-
ните са вярвали, че човек е мярка 
на всички неща и тази проверена 
от живота истина бе потвърде-
на от фактите на третото пра-
вителство на Борисов, крепено 
от лица, които би трябвало да 
се разграничат от геноцидната 

политика, която то води срещу 
собствения си народ. Вгледан 
през хоризонта на времето, ся-
каш за тях титанът Христо Ботев 
е написал:          

                            
Патриот е – душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата...

Държава, която разпродава 
и не пази светостта на своята 
земя, защитавана с кръвта на 
поколения българи повече от 
13 века, държава която нехае за 
нея и безотговорно я хвърля на 
геополитическия тезгях, е обре-
чена! Както казва Емерсън „На-
цията не може да загине освен от 
самоубийство”, а стопроцентови-
ят българин от Родопите, който 
увековечи съдбата на народа ни в 
своето творчество, акад. Николай 
Хайтов, с болка и горчивина 
ни завеща предупреждението: 
„Изтървем ли България, изтърва-
ли сме всичко”! И, за да бъде още 

по-ясен, уточни: „Толерантност в 
условията на зверилник, е равно-
силно на самоубийство”.

Евроатлантическите фак-
тори вече открито признават, 
че целта им е унищожаването 
на националната държава или 
поне на такива като нас. И това 
е обяснението, че ценности 
като Държава, Отечество, Роди-
на, нация, история, подвиг, че 
дори майка и баща, вече не са 
святост! Ако продължим спи-

съка на умишлено изваж-
даните от оборот извечни 
ценности за българина, не-
пременно ще стигнем до 

Българската армия.
Но нека първо да при-

помним казаното по-горе 
от Атанас Буров: „Който 
ГОВОРИ лошо за войската 
– заслужава удар в тила. И 
смърт, и грях няма!” Какво 
ли заслужават обаче тези, 
които я предадоха и уни-
щожиха с подписа си бъл-
гарската армия, без сра-
жение и без един изстрел 
дори?

КОНСТИТУЦИЯ на Ре-
публика България:

 Чл. 9. Въоръжените 
сили гарантират суверени-
тета, сигурността и незави-
симостта на страната и за-
щитават нейната терито-
риална цялост. 

Армията винаги е била 
основополагаща сила за 
създаването и съхранява-
нето на държавата и, за-
това винаги е била свеще-
на и любима за всеки член 

на обществото. В България оба-
че тя за три десетилетия се сто-
пи и може да се каже изчезна 
като ланшния сняг. При Тодор 
Живков тя бе респектираща със 
своята мощ национална инсти-
туция, отлично структурирана и 
балансирана военна сила. Ней-
ната численост бе около 200 000 
души. Тя притежаваше почти 
всички съвременни видове и 
родове войски, модерно въо-
ръжение, заедно с възпиращо 
оръжие, развити и действени 
образователни, научни, науч-
но-изследователски и проек-
то-конструкторски структури, 
културни институти - вестни-
ци, списания, театър, киносту-
дия, собствени здравни заведе-
ния и почивна база. В интерес 
на армията бе разгъната мощ-
на индустриална база, която 
можеще не само да я поддържа 
материално, но и да произвеж-
да оръжие на бъдещето. БНА 
обладаваше голям обществен 
авторитет. Тя бе наборна армия 
с изключително висока степен 
на боеготовност и боеспособ-
ност, възпитана в най-добрите 
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Н
о като глобално значе-
ние той е прав, защо-
то фарсът в история-
та е поради липса на 

въображение и, за да се нака-
жат с присмех и презрение оне-
зи негови автори, режисьори и 
актьори, които в крайна смет-
ка не са способни на нищо дру-
го, освен да имитират. Въпреки 
самомнението им, че са велики в 
своята оригиналност и мащаб на 
мислене. Имитаторът, дори кога-
то това му се налага поради не-
избежност, въпреки способно-
стите му на политически лидер, 
е по-жесток и по-смешен, само 
заради това, защото историята 
му подсказва и налага да свър-
ши, което сам не може да измис-
ли и направи. 

Кризи и повторения
Не само събитията и лично-

стите се появяват два пъти в ис-
торията. Най-малко по два пъти се 
повтарят и явленията и тенденци-
ите, които от своя страна пораж-
дат събитията и личностите. Зато-
ва по-важното е да разберем защо 
все пак „всички събития и лично-
сти (а аз ще добавя и явленията 

и тенденциите, та дори и причи-
ните, които ги пораждат!) се поя-
вяват, така да се каже, два пъти“ 
– все едно как и по какъв механи-
зъм. Хегел го е формулирал като 
закономерност и то наистина е 
закономерност. Особено в буржо-
азно-капиталистическата епоха.

Капитализмът е такава иконо-
мическа и социално-политическа 
система, която създава стандар-
ти в производството и във всич-
ки останали сфери на икономи-
ката, държавата и обществото. 
Това улеснява функционирането 
им, а още повече взаимодействи-
ето между националните им про-
явления. Така произведеното 
или създаденото в резултат на 
дълъг опит става пригодно в ико-
номика и държава на по-мла-
да възраст, която иначе трудно се 
приспособява към новите обстоя-
телства и начини. Благодарение 
на тези обстоятелства големи-
те държави оказват силно вли-
яние и държат под контрол це-
лия свят.

Производството в системата 
на капитализма е съпроводено от 
постоянни кризи, които труд-
но могат да бъдат предвидени, 

а още по-малко да бъдат отсра-
нени. Тези кризи са периодични, 
повтарящи се на определена ци-
кличност и макар новото време да 
е различно от старото, причини-
те им в тяхната основа и смисъл 
са едни и същи. Едни и същи са 
и параметрите и последиците 
– но пак въпреки различията в 
обстоятелствата и проявлени-
ята им. Карл Маркс е забелязал, 
изучил ги и е обяснил механи-
змите на кризите в капитали-
зма. Кризите са и едни от най-
важните причини за повторяе-
мостта в историята на модерна-
та епоха. 

Другата причина е това, че 
буржоазното общество съществу-
ва постоянно 

в условия на гражданска 
война. 

Тя не винаги е кръвопролит-
на, не винаги се води с оръжие в 
ръце и не винаги противосто-
ящите едни срещу други „вра-
жи армии и съсловия“ стрелят и 
убиват. Най-често протича срав-
нително спокойно, а понякога из-
глежда, че е прекратена завина-
ги – толкова тихо е в обществото 
и държавата. Но причината не е, 
че хората са се сдобрили и по-
дписали мирни договори. Тази 
война приключва окончателно 
едва тогава, когато   войската на 
господстващата класа бъде по-
бедена от тази на потиснатата и 
се установи нова обществено-по-
литическа и икономическа систе-

ма. Защото гражданската война 
е другото име на класовата бор-
ба. Тя е нещо като социално „пер-
туум мобиле“. 

В това „перпетуум мобиле“ 
протичат процеси, които рязко 
усилват кризите, а с тях задъл-
бочават социалните конфли-
кти. Понякога кризите са толкова 
дълбоки и продължителни, че по-
ставят под съмнение изобщо съ-
ществуването на системата. Тога-
ва се налага да се търсят защит-
ни средства, които да отслабят 
натиска, да притъпят конфли-
ктите, за да се съхрани статук-
вото. Системата въвежда в упо-
треба идеологии, задейства пропа-
гандната си способност, а твърде 
често и репресивната си държав-
на машина. 

В буржоазната епоха исто-
рията ускорява своя ход. Съкра-
щават се периодите между големи 
политически събития и научно-
технически открития; извърш-
ват се революции, водят се уни-
щожителни войни, в които заги-
ват много хора. И понеже вече 
властта не е от Бога, умножават 
се превратите, а самата власт е не-
трайна и подложена на постоян-
но оспорване и дискредитации от 
нейните противници и съперни-
ци.

Информацията се разпрос-
транява мигновено и сред огро-
мен брой хора, а човек придобива 
усещането, че всичко е около него 
и с неговото участие. Няма отда-

лечени точки върху земното къл-
бо. Ще каже човек, че животът му 
е постоянно разнообразие, проме-
ни, резки обрати. И това е така, но 
тези промени и обрати си при-
личат все повече с вече стана-
лите преди – най-малкото ти-
пологично. Защото са породени 
от сходни причини и са довели да 
приблизително същите резул-
тати. Макар да се мъчат да създа-
дат впечатлението, че са напълно 
различни.  

Затова и Хегел казва, „че всич-
ки събития и личности се появя-
ват, така да се каже, два пъти“. 

И точно защото „се появя-
ват, така да се каже, два пъти“, 
те би сладвало да се прогнози-
рат и очакват. Хегел не казва, а и 
Маркс също, в каква периодич-
ност става това появяване, но 
познавайки историята, би след-
вало да знаем какво евентуално 
би се случило в едно близко или 
възможно за прогнозиране бъ-
деще. Стига да познаваме исто-
рията. 

Тази динамика е по-скоро усе-
щане, че

времето тече прекалено 
бързо, 

защото информацията за 
събитията в целия свят е дос-
тъпна за всички и човек си ми-
сли, че сам участва едновремен-
но във всичките – или поне в 
тези, за които има информа-
ция. 

На стр. 10

В 
своята забележителна кни-
га „Осемнадесети брюмер на 
Луи Бонапарт“ Карл Маркс 
остроумно формулира на-

чина, по който историята неизбеж-
но се повтаря: „Хегел отбелязва ня-
къде, че всички събития и личности 
се появяват, така да се каже, два 
пъти. Той е забравил да добави: пър-
вия път като трагедия, втория път 
като фарс“. (Карл Маркс. Фридрих 
Енгелс. Избрани произведения в 
десет тома, т. 3, стр. 152, С., стр. 152, 
подч. м. – П. А.). Повторението по 
Маркс е все пак добрият вариант, защото е възможно това 
да стане или по обратния ред, или вторият път да бъде още 
по-голяма и по-кървава трагедия отколкото първия.

СВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕОТГОВОРНО За пРЕхОДа

От тази гледна точка е не-
съмнено, че с преврата на 
10.11.1989 г., започна сериоз-
на, дълбока трансформация на 
социално-икономическата и 
политическата система в Бъл-
гария. Факт е, че това е тре-
тата поред буржоазна рево-
люция в България. За първа 
с основание се счита така на-
речената Руско-турска вой-
на през 1877-1878 г. Втора-
та, която е вторична, е тази 
след 9-ти септември 1944 г. 
След 10.11.1989 г. е третата, 
също вторична революция. 
Революцията на 9-ти септем-
ври и тази на 10-ти ноември 
са извършени от две различ-
ни поколения. Някой може да 
възрази – как така, нали едни 
и същи хора извършиха два-
та преврата – Д. Джуров, Ст. 
Тодоров, Й. Йотов и пр.? Така 
е само на пръв поглед. Хо-
рата, извършили преврата 
на 10.11.1989 г. много скоро 
бяха „изтикани“ от тези, ко-
ито реално стояха зад техни-
те гърбове. Водеща роля при 
тази група, планирали и из-
вършили преврата имаше А. 
Луканов. А той е от следващо-
то поколение на номенкла-
турата на БКП. От следващо-
то поколение са и идеолозите 
на революцията - „сините“ 
шамани – Евгени Дайнов, 
Иван Кръстев, Красен Стан-
чев, Деян Кюранов и др. Те са 
синове на членове на ЦК на 
БКП. Така че, може да се го-
вори за двете поколения – на 
бащите, извършили револю-
цията на 9-ти септември 1944 
г. и на синовете, извършили 
революцията на 10.11.1989 г.

Поставяме си за цел да срав-
ним 

резултатите от 
дейността на бащите и на 

синовете 
30 години след политиче-

ския преврат на 9.09.1944 г. и 
10.11.1989 г.

Тезата ни е, че резултатите 
от революцията на синовете, 
са много по-лоши от резулта-

тите на бащите.
За да докажем тази теза, ще 

разгледаме двата периода от по 
30 години – първият от 1945 
г. (първата година след Втора-
та световна война за която има 
данни) до 1976 г. и вторият от 
1990 г. до 2018 г.

Какви са темповете на ико-
номическото развитие на Бъл-
гария, когато управляват ба-
щите, и какви са те, когато уп-
равляват синовете.

От доста години Брутният 
вътрешен продукт се мери в 
единици изразяващи паритета 
по покупателна способност. В 
такива единици ще го мерим 
и ние. Тъй като броят на насе-
лението и в двата периода се 
мени съществено, ще разгледа-
ме БВП на глава от населени-
ето. В периода от 1945 до 1975 
г. БВП по паритет на покупа-
телната способност на глава 
от населението, коригиран с 
инфлацията, скача от 1790 до 
9710. Средногодишният темп на 
прираст на БВП в този пери-
од е 5,8%. В периода от 1990 до 
2018 г. БВП нараства от 9300 
до 18 900. Темпът на прираста 
в този период е 2,6%. Вижда се, 
че когато управляват бащите 
темпът на прираст е повече от 
два пъти по голям, отколко-
то, когато управляват синове-
те. Може да се възрази, че това 
е нормално, тъй като бащите 
управляват в период, когато се 
извършва индустриализация. В 
такъв период темповете обик-
новено са по-големи, отколко-
то в други периоди. Такъв мо-
мент несъмнено има. Но фа-

ктът си остава факт – бащите 
успешно реализираха предос-
тавилите им се от историята 
възможности. Докато синове-
те – не успяха. Показателно за 
това е и, че в периода от 1945 до 
1975 г. България се е придви-
жила от 108 до 65 място в света 
измерено в БВП по паритет на 
покупателната способност на 
глава от населението, кориги-
ран с инфлацията. А в периода 
1990 до 2018 г. сме се придви-
жили от 78 до 64 място. Тоест 
при бащите сме се придвижи-
ли напред с 43 места напред. 
Докато в периода на синове-
те сме се придвижили напред 
само с 14 места.

Какви са резултатите 
на бащите и синовете в 

образованието?
Децата в основните и сред-

ните училища (на 1000 човека 
от населението) в периода от 
1948 до 1975 г. се намаляват от 
143,1 до 126. (Липсват данни за 

три години). Средногодишни-
ят темп на прираст е отрица-
телен: – 0,5%. В периода от 1990 
до 2018 г. децата намаляват от 
123,6 до 102,2. Отрицателният 
прираст е: - 0,7%. Несъмнено 
и в двата случая причините за 
отрицателния прираст са пре-
ди всичко демографски. Но все 
пак – факт е, че отрицателни-
ят прираст при бащите е по-
малък, отколкото отрицател-

ният прираст при синовете.
Учителите в основните и 

средните училища (на 1000 
човека от населението) в пери-
ода от 1948 до 1975 г. се уве-
личават от 4,9 до 6,4. Средно-
годишният темп на прираст 
е 1,0 %. В периода от 1990 до 
2018 г. учителите се увелича-
ват от 8 до 9,2. Средногодиш-
ният темп на прираст е 0,5 %. 
Вижда се, че средногодишният 
темп на прираст при бащите е 
два пъти по-голям, отколкото 
при синовете.

Студентите в университе-
тите (на 1000 човека от населе-
нието), в периода от 1948 до 
1975 г. се увеличават от 5,5 до 

12,3. Средногодишният темп 
на прираст е 3,0 %. В периода 
от 1990 до 2018 г. студентите 
се увеличават от 16,9 до 31,7. 
Средногодишният темп на 
прираст е 2,3 %. Видно е, че 
както в основното и средното 
образование, така и при ви-
сшето, успехите на бащите са 
по добри, отколкото на сино-
вете. При това показания коли-
чествен критерий не отразява 
катастрофалното понижава-
не на качеството на висшето 
образование, за което имаме 
преки впечатления.

Подобно е положението 
и в здравеопазването. Важен 
критерий за неговото състоя-
ние е средната продължител-
ност на живота (години). В пе-
риода от 1945 до 1975 г. средна-

та продължителност на живо-
та се е увеличила от 51,9 до 71,3 
години. Средногодишният темп 
на прираст е 1,1 %. В периода от 
1990 до 2018 г. средната про-
дължителност на живота се уве-
личава от 71,5 до 75,3 години. 
Средногодишният темп на при-
раст е 0,2 %. Вижда се, че тем-
път на прираста на средната 
продължителност на живота 

при управлението на бащите 
е близо шест пъти по голям от 
този при синовете.

Важен критерий 
за състоянието на 

здравеопазването е и 
смъртността.

Коефициентът на смърт-
ност (промили) в периода от 
1945 до 1975 г. намалява от 
16,2 до 10,3. Средногодишният 
темп на прираст е отрицателен 
и възлиза на: - 1,5 %. В периода 
от 1990 до 2018 г. коефициен-
тът на смъртност вместо да на-
малява – обратно, се увелича-
ва. От 12,1 се увеличава до 15,4. 
Средногодишният темп на при-

раст е положителен и възлиза на 
0,9 %. Тези цифри рисуват яс-
ната картина на здравеопаз-
ването и изобщо на цялост-
ната дейност на синовете. Те 
унищожават българския на-
род. Подобно е и положението и 
с детската смъртност (проми-
ли). В периода от 1945 до 1975 г. 
тя намалява от 145 до 20. Сред-
ногодишният темп на прираст е 
отрицателен и възлиза на 6,4 %. 
В периода от 1990 до 2018 г. дет-
ската смъртност продължава да 
намалява – от 15 до 5,8. Сред-
ногодишният темп на прираст 
е отрицателен и възлиза на 3,3 
%. Видно е, че темпът на нама-
ляване на детската смъртност 
при бащите е два пъти по го-
лям, от колкото при синовете. 
Бащите са работели за народа 

и децата на народа. Синовете 
си гледат „кефа“.

Могат да се посочат още 
много данни, които показват, че 
управлението на синовете е съ-
ществено по лошо, от това на 
бащите. 

Защо е така?
Много са причините за ка-

чествено по ниската степен на 
работата на синовете, в срав-
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нение с работата на бащите, 
за качествено по ниския те-
хен личен и обществен морал.  
Две, според нас са най-важни. 
Първата е вътрешна. Втората 
е външна.

Каква е вътрешната причи-
на?

Поколението на бащите 
се консолидира в хода на ан-
тифашистката борба. В про-
дължение на десетилетия след 
войнишкото въстание 1918 г. 
професионалните революци-
онери и симпатизантите на 
Българската комунистическа 
партия живееха и действаха 
в крайно тежки и рискови за 
живота им условия. Борбата 
беше като едро сито, с широ-
ки дупки. Вътре в ситото оста-
наха само най-едрите камъни. 
Тоест, хора самоотвержени, 
твърди, волеви, адекватни. 
Те образуваха ядрото на ко-
мунистическата номенклату-
ра. Заредени с болшевишката 

идеология, те извънредно ак-
тивна действаха в гигантската 
преобразователна дейност по 
утвърждаване на капиталис-
тическия начин на производ-
ство в България. В качеството 
си на съвкупен капиталист, те 
извършиха огромна предпри-
емаческа дейност. Друг е въ-
просът, че след 1976 г. възхо-
дящата фаза на дългата вълна 
на икономическата конюнк-
тура приключи и започна нис-
ходящата й фаза. В резултат, на 
което, съвкупният капиталист 
постепенно банкрутира като 
собственик на националния 
капитал. В това време обаче 
вече беше израсло поколение-
то на синовете на комунисти-
ческата номенклатура. Те не са 
доказвали себе си в хода на ка-
квато и да е борба. Те получава-
ха в голяма степен наготово по-
добри възможности за профе-
сионално развитие от другите 
от тяхното поколение. Поради 

което в тях не се възпитаха мо-
рално-волеви качества. След 
10.11.1989 г. поколението на 
синовете много бързо се ори-
ентира, преобърна положи-
телната оценка на основната 
стратегическа идеологема на 
комунистическата номенкла-
тура – „социалистическа рево-
люция, социализъм, обществена 
собственост“, и изгради идео-
логическата и политическата 
„люшкалка“ – „изпълнителен 
орган-политически резерв“. Зав-
зели властта, синовете орга-
низираха превръщането на 
съвкупния капиталист в съв-
купност от капиталисти. Как-
то техният личен, така и тех-
ният обществен морал беше 
под всякаква критика. Настъ-
пи всеобща деморализация на 
управляващата класа.

Външната причина за 
деморализацията на 

управляващата класа 

от поколението на сино-
вете е смяната на „големия 
брат“. До 10.11.1989 г. „голе-
мият брат“ беше Русия. След 
10.11.1989 г. стана САЩ. Ру-
ският елит спазваше някак-
во приличие във взаимоот-
ношенията си с българския 
елит, с българската комунис-
тическа номенклатура. Въ-
преки че имаше контрол над 
кадровата политика, „големи-
ят брат“ не беше дребнав и 
оставяше известна самосто-
ятелност на българската уп-
равляваща класа. Освен това 

той предоставяше за нашата 
промишленост евтини енер-
гийни суровини. Новият „го-
лям брат“ не спазва никак-
во приличие. Той най-бру-
тално се меси във вътреш-
но политическия живот на 
България. Изисква безуслов-
но подчинение от поколени-
ето на синовете. Изисква от 
тях откровено предателство 
на националните интереси. 
Като например недопускане 
на развитие на руски енер-
гийни проекти на наша те-
ритория.

Проф. д.с.н. Георги НАЙДЕНОВ Доц. д-р Калоян ХАРАЛАМПИЕВ

Минаха 30 години от 10.11.1989 г. Като политиче-
ски акт свалянето на Т. Живков се квалифицира 
по различен начин. Повечето българи го приемат 
като вътрешно партиен преврат. Някои, като пуб-

лициста Валери Найденов например го считат за легитимна, 
законосъобразна промяна във властта. Други като Евгени 
Дайнов считат, че с този акт започва извършената от тях ре-
волюция. Лично за нас, авторите, оценката е, че на 10.11.1989 
г. наистина бе извършен вътрешно партиен преврат. Най-
малкото, защото смяната на властта стана под натиска на то-
гавашния „голям брат“ – Москва. Друг е въпросът, че смяна-
та във властта беше назряла. Че с този преврат действително 
започнаха революционни изменения в българското общество и 
т.н. Понятието преврат за нас не е натоварено с негативен сми-
съл. Важното е какво следва след преврата - дали само смяна на 
фракциите във властта или с него започват сериозни тран-
сформации в икономиката, политиката, институциите и пр. 
на даденото общество.

ФАШИЗМЪТ – 
СПАСИТЕЛЯТ 

НА КАПИТАЛА

Панко АНЧЕВ

„Г олемият брат“ изгради военни бази и команд-
ни пунктове на наша територия. И ни превър-
на в обект на руските ракети. Колкото повече 
предават националните интереси синовете на 

комунистическата номенклатура, толкова повече нара-
ства тяхната деморализация. Понастоящем положението 
е безнадеждно. Не се виждат никакви признаци, че на по-
литическия хоризонт може да се появи ново поколение, с 
качествата на поколението на бащите.
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Многоуважаеми г-н Минчев,  
реших да предлолжа още един щрих към 
анализа, който правите на страниците на 
вестник „Нова Зора“ бр. 1 и 2. Щрих – дос-
товерен и от първо лице.

Бях 15-годишен, когато се създаде ТКЗС 
в нашето село. Родителите ми предостави-
ха всичката си земя – наследена и закупе-
на – всичко на всичко 30 дка. 30 дка - на 
20 места – ниви, градини и ливади! Помня 
имената на всичките – водил съм биволите 
на баща ми по време на оран.  Най-голямата 
нива беше 3 - дка, а най-малката – 0,4 дка! 
Ние сме петима наследници – трима бра-
тя и една сестра. По формулата „земята в 
реални граници“ тези 20 дка ниви и гради-
ни следва да се разделят по на 5 части и 
се получават 100 парцела като най-малки-
ят е 0,08 дка или 802м. Възнамерявам тези 
принадлежащи ми 802м. да подаря на Фи-
лип Димитров, човекът който въведе по-
зорното изобретение „Ликвидационни съ-
вети“. Землището на селото ни беше 1500-
2000 дка. Доскоро се обработваха 200-300 
дка, имаше огромна сливова градина 
(500-600 дка). Сега – нищо! Останали са 60-
80 пенсионера, а допреди 30 г. в селото ни 
живееха 400-500 души. То се казва Новако-
вци и се намира на 10-12 км от общинския 
център Габрово. 

О.р.полк. Райко Пенков, Бургас
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От друга страна се правят оп-
ити да се внуши, че приобщава-
нето на България към европей-
ския дом изисквало друга, по-
различна ценностна ориента-
ция. Лека-полека дори думи като 
Отечество, патриотично, наци-
онално, национализъм, родолюбие, 
майчин език, бащино огнище ста-
ват едва ли не осъдителни или на-
товарени с някакъв архаичен сми-
съл и значение. В някои вестници 
и списания или поръчкови изда-
ния систематично чевръсти ли-
тературни ибрикчии изпробват 
перата си върху големите имена 
на класическите български пи-
сатели. 

В крайна сметка, ако се оп-
итаме да обобщим главната 
цел на тези атаки, ще видим, че 
това е покушение срещу нацио-
налната идентичност и наци-
оналното самочувствие, срещу 
самобитността на българския 

национален характер, чиито 
въплътители и най-ярки худо-
жествени защитници и изрази-
тели са споменатите отечестве-
ни писатели.

Но не само литературното 
наследство е обект на яростна 
словесна артилерийска канона-
да. И най-значимите съвремен-
ни български писатели са под 
прицела на отродителите. Най-
емблематичният пример: вест-
ник „Литературен форум” по-
вече от 10 години се бе спе-
циализирал в ролята на фла-
гман при обругаването на 
значителни съвременни бъл-
гарски писатели. Покойни-
ят акад. Петър Динеков беше 
преброил до лятото на 1993 
г. 163 литературни покуше-
ния на страниците на в. „Ли-
тературен форум”. Става дума 
за статии, рецензии, бележ-
ки, филипики, антрефилета, 
писма или просто доноси сре-
щу Христо Ботев, Иван Вазов, 
Христо Смирненски, Гео Ми-
лев, Никола Вапцаров, Георги 
Джагаров, Любомир Левчев, 
Андрей Гуляшки, Павел Ма-
тев, Дамян Дамянов, Младен 
Исаев, Камен Калчев и т.н. В 
по-ново време отродителите 
нападат главно Антон Дончев. 
„Литературен вестник“ посве-
щава цели свои броеве в опи-
ти да го обругаят…

Естествено, систематични-
те опити за подравяне на бъл-
гарската национална иден-
тичност, маскирани неумело и 
доста често даже глуповато като 
разграждане на тоталитарната 
система в областта на култура-
та (какво плоско определение!), 
предизвикваха задоволство и 
възторг сред колониалните на-
местници на Джордж Сорос в 
България. Чевръстите литера-
турни ибрикчии получаваха и 

получават не само благосклон-
но потупване по рамото от гос-
подаря, но и зашеметяващи за 
българските мащаби финан-
сови инжекции като награда 
за пъкленото им отродителско 
дело. Може би си заслужава да 
бъде извършена своеобразна 
„инвентаризация” на обругани-
те имена, на фалшифицирани-
те тенденции в развойния ли-
тературен процес, на подмене-
ните елементи на ценностната 
координатна система на бъл-
гарската литература за послед-
ните 100 години.

Естествено, времето не може 
да бъде излъгано. Истинската 
оценка на българската литера-
тура от Освобождението насам 
(а специално трябва да бъде ана-
лизиран периодът от 1945 до 1990 
година) ще бъде направена от 
времето. Никакъв шанс нямат 
фалшификаторите и соросои-
дите – те могат да излъжат от-
делни индивиди, но не и цели 

поколения, а още по-малко да 
разчитат на успех при подмяна-
та на историческата литератур-
на памет. Това не означава оба-
че, че ние не трябва пос тоянно да 
полемизираме с наемните авто-
ри на отродителските фалшив-
ки. Освен тази благородна и така 
необходима полемика наш дълг 
пред историята и пред съдбини-
те на Отечеството е непрестанно 
да се връщаме към творчество-
то на големите български пи-
сатели, да го подлагаме на пре-
оценка и нов прочит, тъй като 
то е единственият непреходен 
критерий за добро и зло, низ-
ко и възвишено, грозно и кра-
сиво, както и най-силното оръ-
жие за защита на българската 
национална идентичност.

Колкото повече времето 
ни отдалечава от Гео Милев, от 
онази „далечна, трагична без-
конечност”, която е всъщност 
неговият кратък – едва трий-
сетгодишен – живот, виждаме 
до каква степен е единна и ця-
лостна тази личност. Дълго вре-
ме критиката се опитваше да 
осмисли различните периоди 
в творчеството на Гео Милев. 
Субективистичната критика 
предпочиташе т.нар. експре-
сионистичен период, догма-
тичната критика му проти-
вопоставяше т.нар. револю-
ционно-реалистичен период. 
Трагично заблуждение, разбира 
се. По този начин се делеше и 
цепеше сътвореното от Яво-
ров, Пенчо Славейков, Вазов 
дори. И се навлизаше в един 
омагьосан кръг, който прече-
ше да се разбере както логика-
та на индивидуалното поетиче-
ско движение на споменатите 
творци, така и фактът, че тъкмо 
в тази противоречива, парадок-
сална понякога логика се оглеж-
дат социалните и нравствените 

пулсации на българската душа.
Трудно ще разберем Гео Ми-

лев извън контекста на социо-
културната ситуация на 20-те 
години от началото на ХХ век. 
Колосалните обществени тру-
сове, войните, революциите в 
Русия, Германия и Унгария ру-
шат основите на стария свят. 
Рухват уж непоклатими идо-
ли, преоценяват се традицион-
ни ценности, тревожният вя-
тър на промяната помита скри-
жалите на стара, патриархал-
на Европа. Мощни новаторски 
енергии нахлуват в изкуството. 
Хармонията е атакувана от дис-
хармонията. Фрагментът става 
главно изразително средство. 
Човекът е с разкъсано, насече-
но, раздробено съзнание. Об-
щественото съзнание и инди-
видуалното съзнание се пре-
връщат в калейдоскоп на боре-
щи се и взаимно отричащи се 
ценности, принципи, форму-
ли, търсещи адекватна на ха-

оса естетическа и философска 
форма. Човечеството открива 
нови пътища за социалната си 
организация. Мирогледният ра-
дикализъм на творците води и до 
трескаво търсене на радикал-
ни изразни средства. Ето защо 
годините след Първата светов-
на война и Октомврийската ре-
волюция в Русия носят такъв 
взрив на новаторски естетиче-
ски и философски идеи, зареде-
ни са с такова евристично про-
никновение и мащабност.

Социалната революция пред-
поставя естетическата рево-
люция – взривяването на стари-
те канони и шаблони в изобра-
зителното изкуство от Кандин-
ски, Малевич, Врубел, Шагал, 
конструктивизмът на Лисиц-
ки, Татлин, Родченко, геният на 
Майерхолд и Айзенщайн, Стра-
вински, Прокофиев и Рахмани-
нов; колажът, фрагментарност-
та, кинематографичният под-
ход концептуализират новите 

художествени експерименти. 
Руската религиозна философ-
ска мисъл в лицето на Владимир 
Соловьов, Николай Фьодоров, 

Николай Бердяев, Лев Шестов, 
Сергий Булгаков, Василий Роза-
нов, Семьон Франк, Павел Фло-
ренски, Дмитрий Мережковски 
и др., оплодява болната за нови 
идеи мисъл на стара Европа.

Към общоевропейските 
социални потресения за Бъл-
гария се прибавят Балкан-
ската и Междусъюзническата 
война, Войнишкото и Септем-
врийското въстание, огромни 
жертви и колосални страда-
ния на стотици хиляди хора, 
пълна катастрофа на идеали-
те и мечтите за национално 
обединение. Катастрофа, коя-
то отеква не само в творчест-
вото на българските творци, 
но и в личния им живот. Яво-
ров е прекършен от краха на 
идеята за освобождение на 
Македония и отвратен от пар-
венюшко-интригантското би-
тие на столичния елит, от де-
магогията на т.нар. висше об-
щество. Нежната душа на Де-

белянов въпие безутешна над 
бойните полета; изтънченият 
Лилиев се затваря омерзен в 
кулата си от слонова кост.

Главата на Гео Милев е 
взривена на фронта и в бук-
валния смисъл. Провидение-
то запазва живота му, но ре-
шава да го натовари не само с 
огромното вътрешно страда-
ние по изгубените национални 
идеали, но и с ужасяваща фи-
зическа болка като изкупление 
на лични и колективни вини. 
Между неколкократните мъ-
чителни операции Гео Ми-
лев преосмисля трагичния 
жребий на Европа, на Оте-
чеството, своя собствен въ-
трешен ад:

Едно писмо на Гео Милев 
до Николай Лилиев от 21 май 
1917 г. много ярко показва не 
само физическите страдания на 
поета, но и драматичното му ду-
ховно състояние след раняване-
то: 

„Тъй се миря и аз на свой ред 
с реалността, върховна, нелепа 
и сурова, която е даже повече от 
сурова: свирепа, и ме мачка безми-

лостно! Онези големи идеалисти, 
които бягат от реалността и 
искат да държат душата си по-
стоянно пияна, да убият смисъла, 
съзнанието – нека дойдат тук: 
пълнейшо убийство на съзнание-
то: не с вино, не с абсент, не с ха-
шиш, не с думи – а по най-прост 
и груб физически начин, тъй как-
то беше с мене – 6 дена без съзна-
ние! Никакви изкуствени раеве – 
просто естествени адове… И 
сега лежа в немска болница с едно 
око и връзка на глава и гледам над 
себе си сивото скучно платнище 
на палатката – пфу! скука… И 
скучно, и грустно, и некому ебино 
мать… Реалността излезе много 
по-мощна, отколкото можеше да 
се вярва: тя е превърнала мене на 
реалност, аз съм ореализиран или 
просто – орезилен… Пък впрочем 
всичко друго е фраза – по дяволи-
те! Реалността фрази не търпи 
и на най-големите фразьори най-
зле отмъщава: изпалаква им очи-
те… Нерадостно!…“

ГЕО МИЛЕВ И „ЛИБЕРАЛНИТЕ“ ПРЕОЦЕНИТЕЛИ

ГЛАВАТА МИ – 
  кървав фенер с разтрошени стъкла,
загубен през вятър и дъжд, и мъгла
в полунощни поля.
Аз умирам под кота 506
и възкръсвам в Берлин и Париж.
Няма век, няма час – има Днес!
Над последната пролет ти жадно и страшно пищиш,
о шпага! разкъсала мрежа от кървави капки
сред мрака – 
  и в мрака
бог сляп ги
събира и мълком повежда към прежния призрак…
О, Сфинкс! с безпощадна гримаса на присмех
– замръзнала, каменна, вечна и зла – 
изправен в безкрайния, страшен, всемирен Египет:
пред тъмния просек Едип – 
загубен през вятър и дъжд, и мъгла.

От стр. 9

Но тя и напълно реална, за-
щото рязко се съкращава пери-
одичността на големите и ра-
дикални промени – особено на 
социално-политическите рево-
люции, бунтове, протести. Това 
създава твърде обезпокояваща 
несигурност за системата и ка-
питала. Несигурността става бо-
лезнена в края на ХIХ и началото 
на ХХ век, когато капитализмът 
навлезе, по определението на Ле-
нин, в своя последен стадий, а 
именно в империализма. Ленин 
систематизира и подреди тези бе-
лези. Става дума за обособяване-
то на огромен капиталов ресурс 
по целия свят, който трябва да 
се използва, но и да се пази от 
посегателства и пропадания. 
Капиталът се е превърнал в су-
бект на историята, нейна главна 
движеща сила. В него се генерира 
огромна социална енергия, чи-
ето освобождаване или неволно 
изпускане би имало ефект на ги-
гантска ядрена бомба. 

Сам по себе си капиталът 
е мъртъв и няма съзнание за 
опасностите, пред които е из-
правено човечеството и, които 
са породени от него. Парадко-
салното е, че такова съзнание ня-
мат и тези, които го притежават 
и управляват, и които най-сил-
но мечтаят той да се увеличава. А 
дори и да го имат, те го пренебрег-
ват и се мъчат да го потискат. За-
щото за печалбите си са готови 
на всичко! На нечовешки прес-

тъпления дори. Ненаситност-
та им и несъобразяването с чо-
века безпощадно и неудържимо 
ерозира системата, но и поощря-
ва недоволствата и съпротива-
та. В едно човешко общество не е 
възможно, а и е недопустимо, без-
лична сила, колкото и огромна да 
е нейната мощ, да поставя в абсо-
лютно подчинение човека, да си 
играе с него и да го обезчовечава. 
Затова се търсят и се намират за-
щити и съпротиви срещу нея!

Капиталистическата систе-
ма не е само капиталистът с не-

говия капитал. Срещу буржоата-
капиталист е изправен и води 
класова борба пролетариатът. 
Отбелязвам само, че капиталът е 
далеч по-изобретателен в сред-
ствата срещу своя смъртен враг, 
отколкото пролетариатът сре-
щу капитала. Това му дава много 
предимства в класовата борба, 
но въпреки това изобщо не му га-
рантира толкова желаната от него 
окончателна победа. И капиталът 
няма да я постигне. Но не защото 
е слаб и немощен, а понеже исто-
рията не на негова страна и 

времето не работи за 
него.   

Както посочи Маркс, из-
точникът на социалните нера-
венства и липсата на социал-
на справедливост е алчността 
на буржоазията и притежате-
лите на средствата за произ-
водство. А в епохата на импе-
риализма, още повече и днес – 
във времето на неолибералния 
капитализъм, този източник 
са владелците на финансовия 
капитал. И днес те купуват ра-

ботната ръка на възможно най-
ниската за момента цена и не 
са склонни да увеличават въз-
награжденията му над норма-
та на „екзитенц минимум“. Нео-
либаралните идеолози, а и леви-
те, се опитват да докажат, че тази 
несправедливост вече е отстра-
нена и че сега няма пролетари-
ат. Пролетариат има, но цената 
на труда се е повишила, както 
и нормата на „екзестенц мини-
мума“, затова и във високораз-
витите държави заплащането 
в сравнение с бедните е високо. 
Но пак не толкова, колкото реално 
струва трудът на работника. Тази 
диспропорция може да предиз-
виква недоволства, които да 
преминат в протести и бунтове, 
създаващи опасност за капита-
ла и системата. Виждаме ги дори 
в Западна Европа, където уж рав-
нището на живота е високо и, уж 
нямало пролетариат. Виждаме ги 
все по-често и у нас.

Неолибералният капитали-
зъм от края на ХХ и ХХI век е 
подложен на огромни изпита-
ния. Той трудно се преборва с 
кризите, в които все по-често 
изпада; рязко забави темповете 
на растеж в целия свят; техно-
логичното обновление също на-
мали своя интензитет. Големи-
ят му проблем обаче са сурови-
ните, петролът и газът. Произ-
водителите им вече не приемат 
диктата на големите икономики 
и категорично поставят свои ус-
ловия през тях. 

Следва

ФАШИЗМЪТ – 
СПАСИТЕЛЯТ 

НА КАПИТАЛА

П
рочетох с голямо внимание статията на пи-
сателя Борис Данков „Що е то македонски 
jазик“, поместена в бр. 52 на в. „Нова Зора“ 
от 31.ХІІ.2019 г. Това ме провокира да раз-

кажа как през 1947-1948 г. на миналия век  от „бъл-
гари“ станахме „македонци“. Аз бях ученик в първи 
прогимназиален клас в училище „Яне Сандански“ в 
гр. Гоце Делчев. Наред с другите предмети ни беше 
наложено да изучаваме и „македонски jазик“ и маке-
донска история от учебник „Борбите на население-
то за освобождението на Пиринския край на Македо-
ния от турско робство“, издание на ЦК на БКП. За 
целта бяха изпратени скопски емисари да ни пре-
подават. За историята нищо особено. В нея действи-
телно бяха описани реално борбите под ръководство-
то на Гоце Делчев, Даме Груев, Яне Сандански, Пере 
Точиев, Димо Хаджидимов и др., но за езика... Той 
се оказа чужд за нас. Нашата преподавателка Со-
фка Маятовик чукаше по масата и викаше: „доста“, 
което означавало „стига“. Обясняваше ни се, че съ-
гласно подписаното в гр. Блед Югославия т.нар. 
„Бледско споразумение“ между Тито и Г. Димитров, 
трябва да започне образуването на Балканска фе-
дерация. Една от първите стъпки за това трябвало 
Благоевградски окръг (Пиринска Македония) да 
бъде присъединен към НР Македония в предели-
те на Югославия. В Гоце Делчев и другите градове на 
окръга, се създадоха македонски книжарници пъл-
ни със скопска литература. Изучавахме стихосбир-
ките на Кочо Рацин и Венко Марковски и др. Прав е 
авторът Борис Данков, че един от авторите на маке-
донскиот jазик е Венко Марковски, който в стихо-

сбирката си пише: „Македонци сме 
народ сме, а днес веке нация“. Всъщност, в т.нар. ма-
кедонски jазик бяха внедрени букви, за да се разли-
чават от българската азбука, а именно: българска-
та буква „Я“ заменена със сръбската „jа“; буквата 
„Щ“ с „шт“. Въведени бяха: „д – дж“; и „з – дз“. Нас ни 
размътиха мозъците като изведнъж по народност от 
„българи“ станахме „македонци“. Сърбоманите в Ма-
кедония премахнаха окончанията „ов“ и „ев“ и ги за-
мениха с „ик“, „ич“ и „ски“. Ярък пример затова е Ла-
зар Кулишев – брат на Петър Кулишев, прекръстил 
се на Лазо Колишевски. Пропагандата стигна дотам, 
че всяка сутрин радио София предаваше за „маке-
донците от Пиринския край на Македония“ химна 
„О, Яне Сандански славно ти загина. Роди се в скута 
на Пирин, на Гоце най-верен другар“. На нас ни обяс-
няваха „че за основа на македонския език е взето на-
речието на Прилеп“. Но прилепчани отговаряха, че 
няма нищо общо с техния диалект, и че половина-
та думи са сръбски. Наглостта на скопските емиса-
ри стигна дотам, че имена на пионерски дружини, 
училища и др., носещи имената на В. Левски, Хрис-
то Ботев и пр, да бъдат заменени с имената на Лазо 
Колишевски и Й. Б. Тито. Това обаче не им се удаде. 
Те бяха изгонени и ние по народност станахме пак 
„българи“. Както предишните ръководители, така и 
сегашните, водят погрешна политика и допуснаха 
сърбите да се настанят трайно в изконно българ-
ските земи във Вардарска Македония. Крайно вре-
ме е това да бъде спряно.

Инж. Ангел Калайджиев
с. Долна Махала, Провадийско

КАК щЕШЕ ДА БЪДЕ 
ОБЕЗБЪЛГАРЕН 

БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪГ

ЗА ФОРМуЛАТА 
„В РЕАЛНИ 
ГРАНИЦИ“
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ГЕО МИЛЕВ И 
„ЛИБЕРАЛНИТЕ“ 
ПРЕОЦЕНИТЕЛИ

125 години от рождението на Гео милев

Антология

РАДКО РАДКОВ

Днес, когато нашата кул-
тура, а и целият ни жи-
вот са подхвърлени на 
разтерзание от жалки 

политически вихрушки, кога-
то естетически ценното и не-
преходното се подменя без-
пардонно с всякакви ерзаци и 
художествени мутанти, тряб-
ва да извикаме на помощ духа 
на Гео Милев. Той ще бъде на-
шият Вергилий, който ще ни 
изведе към брода на надеж-
дата.

Разбира се, яростният на-
тиск за преоценка на изконни 
ценности в нашата култура, 
на който сме свидетели днес, 
покушенията срещу Ботев, 
Вазов, З. Стоянов, Гео Милев, 
Смирненски, Вапцаров, кои-
то имат колкото политически, 
толкова и нихилистичен под-
текст, опитите да се разгради 
храмът на българската душев-
ност са безнадеждно обрече-
ни. Ругателите и преоцените-
лите, чиито имена няма да спо-
менем тук поради омерзение, 
имат една-единствена перспек-
тива – презрението на нация-
та. И участта на Цеко – грама-

дата на народната ненавист рас-
те и за техните деца ще се гово-
ри: аха, това са несретните деца 
на ония хаджииванчопенчовци, 
които посегнаха на Ботева, Гео 
Милева, Вапцарова.

Важно е обаче да си зададем 
въпроса: защо точно сега, в на-
чалото на ХХI век, се полагат 
толкова усилия да се ерозират 
проверени художествени и ес-
тетически ценности, да се под-
копае постепенно и в перспек-
тива да се обяви за архаизи-
рано и безнадеждно остаряло 
литературното наследство на 
големите български писатели? 
При това атаката върви по ня-

колко линии. От една страна, 
системно се подравя присъст-
вието на българската класика в 
учебно-образователните про-
грами – намаляват се часовете 
за българска литература, за да се 
редуцират изучаваните про-
изведения на автори като До-
бри Чинтулов, Георги Раков-
ски, Захарий Стоянов, Христо 
Ботев, Пенчо Славейков, Иван 
Вазов, Алеко Константинов, 
Любен Каравелов, Пейо Яво-
ров, Димчо Дебелянов, Гео Ми-
лев, Христо Смирненски, Ни-
кола Вапцаров, Йордан Йов-
ков, Елин Пелин…

На стр. 11

Иван Гранитски

БЪЛГАРИЯ

Кой носи на рамо заветния сноп
и сплита косичник от жълта ръкойка?

Кой прави бунтовник от свития роб,
икона от селска девойка?

Кой хвърля в браздата цъфтящи звезди
и ражда мъже легендария?
Кой Левски и Ботев роди –

България!
 

Кошута ли пие от извор вода,
елен ли с клонати рога я размъща,

с очи я избистря, когато в беда
юнак от Балкан се завръща

и в струите кървава риза пере,
че пукнала пушка обжари я.

Кой с билки кръвта му ще спре –
България!

 
Когато на паметник хладния бронз

върл флаг с ятаган-полумесец загърля,
от старите църкви излиза Христос

и в пъкъла флага захвърля.
Защото си нямаме две знамена,

едничък е стягът ни, стария,
с лъва в трикольор-светлина –

България!
 

Димящите турски окопи помни
и щурма на Одрин със “Шуми Марица”.

Поручика, паднал със сабя встрани,
на лоба с разперена птица.

Кой вдига пехотата прашна на щик,
кой с въглена жертвен обгаря я –

да хвръкне със страшния вик –
България!

 
Не искаш да колиш, тъй както те кла

на пътища лепкави зъл агарянин.
Ти майка дори на врага си била –

арапина с кон аждраханин.
Напет капитан бяла риза пере

през лютия мраз в януария.
Кой няма за теб да умре,

България!

На 31 януари 1940 го-
дина е роден поетът 
и драматургът Рад-
ко Радков. Във връз-

ка с 80-годишния му юбилей 
Народно читалище „Надеж-
да 1869” – Велико Търново, Об-
щина Велико Търново и Ини-
циативен комитет, организират 
Национален форум и излож-
ба „Литературно Търново” на 
тема „И словото е истинския 
свят”, посветени на поета.

Радко Радков е единствени-
ят творец в света, двукратен но-
сител на Международната На-
полеонова наг ра да „Со лен за ра“ 
в Сор бо на та – за драмите в сти-
хо ве „Те о фа но“ (1983) и „Всена-
родно бдение за Апостола“ (2005). 
Заедно с Любомир Левчев е удос-

тоен със званието „Кавалер на 
френската култура“ за траге-
дията в стихове „Балдуин Флан-
дърски“, връчена му в Парижкия 
клуб на сенаторите (1985); но-
сител на Кръста на Френската 
Академия на науката за литера-
тура и изкуство (1985). Ла у ре ат 
на на ци о нал ни наг ра ди за дра-
ми в стихо ве, на църковния ор-
ден „Св. Софроний, епископ Вра-
чански“ – I ст. Носител на награ-
дата „Велико Търново“ на Общи-
на Велико Търново.

Роден е  на 31.01.1940 в Тър-
ново, но отраства в Габрово, от-
където е семейството му. За-
вър ш ва Духовната семина рия 
край Че ре пиш и кла си чес ка 
фи ло ло гия в СУ „Св. Кли мент 
Ох рид с ки“. Работи като ре дак-

тор на от де ла за ста рог-
ръц ка и латинска ли те-
ра ту ра в изд. „Народна 
кул ту ра“, София (1966-
1969), спе ци а лист по 
раннох рис ти ян с ка 
и византийс ка лите-
ратура в Ин с ти ту та 
за бал ка нис ти ка при 
БАН. Преподавател 
по класи чес ки ези ци 
във ВТУ „Св. св. Ки рил и 
Ме то дий“, за веж дащ 
на До ма за литератур-
но твор чес т во към 
Ок ръж ния ко ми тет за 
култу ра във Велико Тър но во.

Заедно с режисьора Алек-
сандър Попов Радков става ос-
но ва тел и орга ни за тор на Ста-
рин ния те а тър в Со фия.Той е 

и редак тор на антологията „Ан-
тич на поезия“. Лириката му 
възраж да ста рин на та фор ма 
на цар с кия со нет, чи и то образ-
ци в Бъл га рия съз да ват Иван Ва-
зов, Димчо  Дебе ля нов, Димитър 

Бо я джи ев. През 1985 г., по по-
кана на Ватикана, пред Папа 
Йоан-Павел II е поставена не-

говата пиеса „Похвално 
слово за словото“, по слу-
чай 5-годишнината от про-
възгласяване на светите 
братя Кирил и Методий 
за покровители на Обеди-
нена Европа. Радков ста-
ва  „Почетен гражданин на 
Габрово“ през 2006-а. През 
2005 г. получава Между-
народната Евтимиевска 
награда на ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“.

Умира на 1 септември 
2009 г. във В. Търново на 
69-годишна възраст. През 

2012 г. във великотърновската 
„Алея на творците на Бълга-
рия“, е открит паметен знак на 
Радко Радков, дело на скулптора 
Панайот Димитров – Понката.

Поетът и истинския свят
Гео Милев

Поетът Радко Радков заедно със своя-
та сестра Елена Богданова (Радкова)


