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ЗАД СЦЕНАРИЯ НА  ПАНДЕМИЯТА 

Хората обичат да живе-
ят  не само в материа-
лен, но и в емоциона-
лен и интелектуален 

комфорт – в света на позна-
ти образи, представи, схеми.  
Тази обич особено се усилва 
в кризисни, преломни епохи, 
изпълнявайки ролята на пси-
хологическа защита срещу 
неизбежността на странния, 
а понякога  и страшен свят. 
Впрочем, тук своята лепта вна-
сят леността, своеобразната на-
ивност (описана от Наум Кор-
жавин в знаменитото му стихо-
творение), неспособността да 
си в крак с промените. Изоб-
що не споменавам за класовата 
ограниченост на разбирането и 
дори за адекватното възприема-
не на реалността, още повече в 

случая става дума преди всич-
ко и най-вече не за низините, 
а за върховете: има проблеми, 
явления и процеси, които кла-

сово определеното (и ограниче-
но)  съзнание не е в състояние 
да възприеме не само адекват-
но, но и по какъвто и да било 
начин. 

Тази неспособност на уп-
равляващия слой като цяло 
(не на отделни лица, които в по-
добна ситуация се превръщат в 
нещо като Касандра) стреми-
телно нараства, когато 

системата навлезе във 
фаза на упадък. 

Както отбелязва О. Маркеев, 

„способността на системата за 
изпреварващо отражение се коре-
лира с фазата на развитие. При 
дегенерация на системата  спо-
собността за „чуване” катастро-
фално се понижава”. Тук се нала-
га да направим три допълнения: 
1) не само за чуване, но за вижда-
не и разбиране; 2) става дума за 
съзнателната способност (или 
положителната неспособност) на 
върховете, а не за някакво от-
клонение; 3) що се отнася до ни-
зините и дори до средните сло-
еве, тъкмо те демонстрират из-

ЧАСТ ПЪРВА

П
реди няколко дни, тихи и обре-
чени, в маски и ръкавици като 
във филм на ужасите двайсети-
на души чакахме реда си пред су-

пермаркета! Портиер, облечен във власт, 
командваше тази нова житейска ситуа-
ция. От магазина излезе гражданин, но ни-
кой от опашката не бе допуснат в да влезе. 
Втори напазарувал излезе, но пак никой не 
влезе. Когато третият "щастлив" купувач 

излезе, чакащата реда си гражданка плахо попита: "Ама, защо никой не 
влиза?" Отговорът беше смразяващ: "Аз определям, кой кога да влиза!" 
Гледайки по цял ден подобни спектакли по телевизията, не издържах 
и казах: "А бе, много бързо станахте големи началници!", а в отговор 
последва: "Ти да мълчиш, че въобще няма да те пусна!". "Как така няма 
да ме пуснеш, когато ние, купувачите, ти плащаме заплатата!", ка-
зах аз, а той отвръща: "Кои сте вие, че да ми плащате? Собственикът 
ми плаща!" В това време от магазина излезе доволен, с пълни мрежи 
гражданин, който без да е чул за какво става дума, веднага взе страна-
та на властта: "Засрамете се от белите си коси! Хората ви пазят да не 
мрете, а вие недоволствате! Това сте вие, комунистите, ето до какво 
ни докарахте!" Аз онемях пред наглостта и успях само да кажа: "Как-
ви комунисти, какви пет лева, като вече 30 години вилнее демокраци-
ята!" Зад мен мнозинството граждани мълчаливо следяха "битката", 
а един мъжки глас внезапно се обади: "А бе, продължавайте, то в тази 
скука между четири стени за нас си е цяло шоу на живо!"

За петнадесет минути тази случка събра в едно цялата 
трагикомедия и абсурдност 

на днешната българска действителност. Дежавю! Мнозинство-
то от хората, треперещи от страх за живота си заради заразата, 
безмълвно посрещат всяко насилие над личността, търсят оправ-
дание за собственото си "овче" поведение и са готови доброволно 
да тръгнат на "заколение", стига властта да им каже, че това е в те-
хен интерес! 

На стр. 2

ДЕЙСТВИЕ пЪРВО: „пЪлНО БлОКИРаНЕ”

Георги ВАцОВ

ПАГУБНИ НЕДОМИСЛИЯ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
На стр. 6

Андрей ФуРСОВ

Сенчестата страна 
на съвременния свят
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АКЪЛ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ?
От стр. 1

Дали в резултат на вродения 
ни конформизъм, днес ни "нау-
чиха" безкритично и безропотно 
да възприемаме простащината, 
глупостта, демагогията, наглост-
та, сребролюбието, алчността, 
намирайки оправдание с вечна-
та фраза: "А може да стане и по-ло-
шо!" 

А какво в действителност 
става през последните месеци и 
години у нас и по света? 

Всички търсят отговори на 
този въпрос, особено в ситуа-
цията, в която се оказа практи-
чески цялата планета с панде-
мията Covid-19. 

На 24 октомври 2009 г. пре-
зидентът на САЩ Барак Обама 
подписва декларация, обявя-
ваща епидемията от грипния 
вирус А/Н1N1 за национално 
бедствие. За времето от 12 ап-
рил 2009 г. до 10 април 2010 г. 
от свински грип в САЩ, по дан-
ни на Центъра за контрол и про-
филактика на заболяванията на 
САЩ, са заразени 60,9 млн.души, 
274 304 са хоспитализирани, а по-
чиналите са 12 469. През май 2010 
г. Фондация "Рокфелер" и Глобал-
ната Бизнес Мрежа (GBN) пуб-
ликуват "Сценарии за бъдещето 
на технологиите и развитието" 
като на стр. 18 на първия сцена-
рий, озаглавен "Пълно блокира-
не!" ("Lock Step") подробно е оп-
исана епидемия, предизвикана 
от смъртоносен вирус, която по 
симптоми, протичане на заболя-
ването и организация на борбата 
с него, в много отношения съв-
пада с Covid-19. През 2012 г. Ба-
рак Обама, следвайки сценария 
на Фондация "Рокфелер" и във 
връзка с епидемията "Ебола", из-
дава заповед за "Ревизиран спи-
сък на карантируемите заразни 
болести", с която се регламенти-
ра възможността държавната ад-
министрация на САЩ да задържа 
всеки американец, който показ-
ва признаци на някакво "респи-
раторно заболяване".

През същата 2012 г. Бун-
дестагът (парламентът на Гер-
мания| приема сценарен "До-
клад за защита на населението 
с риск-анализ–2012" (Deutscher 
Bundestag Drucksache 17/12051 17. 
Wahlperiode 03. 01. 2013). Имайки 
предвид споделеното от Герхард 
Шрьодер в мемоарите му "Моят 
живот в политиката", че Герма-
ния с подписания Канцлер-акт, 

е задължена да 
съгласува всяко свое 

вътрешнополитическо 
решение със САЩ, 

можем да предположим, че 
подобен задължителен за из-
пълнение документ има и в са-
мите САЩ. 

Ето извадки от документа 
на Бундестага: "Световното раз-

пространение на хипотетичния 
модифициран вирус SARS (тежък, 
остър респираторен синдром), 
който може да бъде възбуден 
от "SARS-Coronavirus" ще нане-
се, според прогнозата, максимал-
ни поражения върху отраслите 
на народното стопанство, кои-
то обезпечават ежедневните по-
требности на редовите гражда-
ни от стоки и услуги. Става дума 
видимо преди всичко за средния и 
малък бизнес. И тъй като обик-
новените хора ще пострадат 
най-много, те отчаяно ще про-
тестират и ще очакват сериоз-
ни изменения в политиката". В 
документа се отбелязва, че „го-

лемите корпорации ще постра-
дат по-малко.... Инфраструк-
тирните отрасли като енерге-
тиката и съобщенията и те ще 
пострадат по-малко. А за тури-
зъм, ресторантьорство, театри, 
концерти ще се наложи да забра-
вим много години напред. Пътни-
ческите авиолинии ще изчезнат 
като услуга, ще останат само 
товарните авиапревози. В прог-
нозата продължителността на 
световната вирусна епидемия се 
оценява на три години. В доку-
мента са посочени графики, кои-
то показват, че вълната на забо-
ляемостта ще премине през три 
върха с намаляваща амплитуда". 

Това, как днес правителство 
на ФРГ се справя с пандемия-
та показва, че приетия от Бун-
дестага документ е изиграл из-
ключителна важна роля в под-
готовката на администрацията 
и медицинската инфраструкту-
ра на Германия за посрещането 
на изпитанието. Към 17 април 
т.г. Германия е провела 1 728 357 
теста, докато България само 18 
502 теста т.е. 100 пъти по-малко, 
при положение, че българско-
то население е 12 пъти по-мало-
бройно. Леглата в интензивни-
те отделения в ГФР са 40 000, а 
оборудваните с апарати за из-
куствена вентилация на дробо-
вете са около 30 хиляди. В Бъл-
гария има 1463 апарата за об-
дишване на пациентите и око-
ло 2000 легла в интензивните 

отделения. В първите седмици 
на пандемията България се ока-
за без налични маски за насе-
лението и без защитни облек-
ла за медицинските работни-
ци. Логично възниква въпросът 
- защо България не е предупре-
дена, въпреки че е страна член 
на НАТО и ЕС, каквато е и Гер-
мания? Нали нашият премиер 
и немската му партньорка не-
прекъснатото са в прегръдка и 
си разменят целувки! Защо бъл-
гарската страна не е била преду-
предена за очаквания предпо-
лагаем смъртоносен сценарий, 
за да се направи необходимото? 
Днес директори на болници и 

генерали се налага да се молят 
от телевизионните екрани на 
хората да не излизат от домо-
вете си, за да не се срине меди-
цинската инфраструктура на 
България! Защо бе допуснато 
складовете на Държавния ре-
зерв, пряко подчинен на МС, да 
бъдат празни и сеещото смърт 
бедствие да свари страната ни 
напълно неподготвена?

От началото на 2020 година 
светът постепенно осъзнава, как-
ва огромна опасност е Covid-19. И 
напълно стряскащ за честните 
и мислещи хора е фактът, че в 
света съществува структура, ко-
ято детайлно може да прогно-
зира събитие, унищожаващо 
милиони хора, а не е направено 
необходимото, за да бъдат спа-
сени невинни, в повечето слу-
чаи, възрастни и добри хора!? 
Това е въпрос на морал и той 
характеризира напълно искре-
ността и лоялността на нашите 
нови партньори. 

Преди да разгледаме пред-
ложените 

четири сценария за 
развитието на света 
през призмата на нови-

те технологии на бъдещето, си 
струва да спрем на някои инте-
ресни и твърде актуални подроб-
ности за пандемията, която тре-
се планетата.

Във уводната част на иници-
ираната и издадена от Фондация 

"Рокфелер" книжка, свои мисли 
за бъдещето на света споделят 
ръководителите на проекта: 
Президентът на Фондацията 
Джудит Родин: "Ние сме убедени, 
че планираните сценарии съдър-
жат огромен потенциал за тях-
ното използване във филантро-
пията (т.е. от благотворителни 
фондове, напр. този на Мелинда и 
Бил Гейтс - б.м.), за да се открои 
външното участие, моделира-
нето и репетирането на важни 
решения, които биха имали дъл-
боки последствия. ... Планиране-
то на сценариите ще ни позволи 
да постигнем голям ефект". Още 
по-откровен е Питър Шварц - 

президент на Глобалната Биз-
нес Мрежа (GBN): "Този отчет 
(т.е. сценариите на Фондация 
"Рокфелер" - б.м.), е първата крач-
ка. В него се разглеждат четири 
съвършено различни, но напълно 
възможни сценарии за бъдещето 
на технологиите и развитието, 
с цел да се откроят очакващи-
те ни сложности и проблеми...". 
"Това ще доведе до нов, страте-
гически диалог между ключови-
те заинтересовани страни на 
държавно, частно и благотвори-
телно (олигархично-б.м.) нива 
за технологиите и програмите 
за политическо и хуманитарно 
развитие... Сценариите са среда, 
в която великите промени могат 
не само да се очертаят, но и да се 
реализират".

Единственото, което би тряб-
вало да добавим е, че в разработ-
ките на GBN най-активно учас-
тие вземат мозъчните центрове 
на американската корпорация 
"RAND" и аналитичния отдел на 
глобалната петролна компания 
"Royal Dutch Shell".

Особена роля в сценариите 
на Фондация "Рокфелер" се въз-
лага на филантропите-олигар-
си, един от които е създателят 
на Майкрософт Бил Гейтс. След 
публикацията на Фондация "Рок-
фелер" особен интерес предста-
влява благотворителната дей-
ност и прогнозите на Фондация 
"Бил и Мелинда Гейтс". През ап-
рил 2015 г., дарявайки 50 млн. 

долара за борба с вируса "Ебо-
ла", Бил Гейтс заявява, че 

светът ще се сблъска 
с нов вирус, който ще 
предизвика глобална 

катастрофа – 
именно вируса, а не ядрена-

та война ще унищожат 10 млн. 
души, а световното благосъсто-
яние ще загуби 3 трилиона до-
лара. На Мюнхенската конфе-
ренция по въпросите на сигур-
ността през 2017 г. Бил Гейтс на-
право заявява, че новият грипен 
вирус, създаден от природата или 
от био-терористи ще погуби 30 
млн.души за година. 

През 2018 г., опирайки се на 
резултатите от симулация, изпъл-
нена от Института по моделира-
не на болести в Белвю, Бил Гейтс 
твърди, че ако този смъртоно-
сен въздушно-капков патоген, 
по подобие на грипа (испанка) 
от 1918 г., се появи сега, то поч-
ти 
33 милиона души ще умрат 

за шест месеца.
През всичките тези годи-

ни Бил Гейтс предлага масова 
ваксинация, а така също гово-
ри за контрол върху разпрос-
транението на епидемията, чрез 
мобилните телефони на граж-
даните и необходимостта от 
създаване на глобална систе-
ма на здравеопазването – ар-
мия от медици, която най-до-
бре би било да бъде създадена 
на базата на НАТО! Освен това 
е необходима система за ран-
но откриване на заболяването и 
глобална система за реагира-
не чрез получаването и обра-
ботването на цялата необхо-
дима информация в света за 
справяне със заболяването. На 
14 февруари 2020 г., по време 
на конгреса на Американската 
асоциация за съдействие на на-
уката в гр. Сиатъл Бил Гейтс 
казва: "За да постигнем по-на-
татъшни успехи в борбата с 
болестите на бедните, е необхо-
димо да задействаме всички сек-
тори. Правителствата трябва 
да продължат да финансират 
фундаменталните изследва-
ния на партньорите си, таки-
ва като нашия Фонд, а частния 
сектор трябва да разработи ре-
шения, които да са търговски 
жизнеспособни, достъпни и съ-
отнесени към нуждите на стра-
ните с ограничени ресурси и крех-
ко здравеопазване. Частният сек-
тор може много да спечели от 
осъществяването на новатор-
ски мерки, които да са от полза 
на хората от страните с ниски 
доходи". В началото на април 
т.г., след като дари 100 млн.дола-
ра на СЗО Бил Гейтс от екрана на 
СNN призова Президентът на 
САЩ да продължи карантината 
с още 10 седмици като пояснява, 
че животът е по-важен и 

хората могат да 
работят в домовете си 
или дистанционно да се 

обучават. 
На 18 октомври 2019 г. Фон-

дът на Бил Гейтс, Школата за об-
ществено здраве "Джон Хопкинс" 
и Световния икономически фо-
рум организираха в Ню-Йорк 
мероприятие, на което полити-
чески лидери, ръководители на 
корпорации и представители 
на здравеопазването съвмест-
но се занимаваха със симула-
цията на епидемия от корона-
вирус. На същия ден, 18 октом-
ври 2019 г. в гр. ухан, провин-
ция Хубей, КНР, в присъствието 
на Председатели Си и с участие-
то на военна делегация от САЩ, 
бяха открити световните воен-
ни Олимпийски игри. Неверо-
ятно и фатално съвпадение! 

Фондът на Бил и Мелин-
да Гейтс е най-големия частен 
спонсор на Световната Здрав-
на Организация към ООН и 
втори дарител след правител-
ството на САЩ. От април 2012 
г. до декември 2019 г. в света са 
регистрирани 5 смъртонос-
ни вирусни епидемии - свин-
ски грип, "ебола", „птичи грип", 
Covid-19 и най-смъртоносния 
грип в САЩ, през зимата на 
2017/18 г., при който по офици-
ални данни на центъра за кон-
трол и профилактика на забо-
ляванията са били заразени 49 
млн.души, 960 хиляди са наста-

нени в Болници, а са починали 
79 хиляди американски граж-
дани, но въпреки това не е обя-
вявано "национално бедствие". 
На 11 март т.г. СЗО, променяйки 
правилата, обяви глобална пан-
демия Covid-19, явно, очаквай-
ки десетки милиони жертви така, 
както прогнозираха филантропи-
те-олигарси. 

Последваха и други 
странности !?!

За пръв път световното об-
ществено мнение тотално се 
обработва чрез непрекъснато 
всяване на страх, главно поради 
невъзможността медицинска-
та инфраструктура да се спра-
ви с евентуалното пиково нара-
стване на заболелите и поради 
липса на предпазни средства и 
консумативи. Налице е и стре-
меж изкуствено да се завишават 
смъртните случай, предизвика-
ни само от Covid-19, вероятно, от 
една страна, за да се усвояват по-
големи финансови средства, а от 
друга, поради желанието да се 
създаде обстановка за глобален 
мониторинг и контрол върху на-
селението. 

На 25 март СЗО, пренебрег-
вайки научната добросъвест-
ност, публикува нови ръковод-
ни принципи при определя-
не официалните причини при 
смърт, в т.ч. и за статистиката, 
предизвикана от Covid-19 даже 
при отсъствие на положителен 
тест. 

Екстрено използване на 
МКБ-кодове при избухване на 
болестта Covid-19

Избухването на болестта 
COVID-19 е обявена за извънред-
на ситуация в здравеопазването 
,имаща международно значение.

 * Екстреният код ICD-10 " U 
07.1 COVID-19, вирус индентифи-
циран", се поставя на диагноза на 
заболяването COVID-19, потвър-
дено с лабораторни изследва-
ния.

 * ICD-10 "U 07.2 COVID-19, 
вирус не индентифициран", се 
поставя клиническа или епиде-
миологическа диагноза COVID-
19, когато лабораторното по-
твърждение е неубедително или 
недостъпно". (Източник: www. 
who. int/ cla ssif icat ion/ icd/ covid19/ 
en/)"

При такъв подход на най-вли-
ятелната, по определение, органи-
зация в сферата на здравеопазва-
нето, е напълно възможно всеки, 
който по една или друга причи-
на е заинтересовано лице да си 
"нарисува" нужната му траекто-
рия на смъртност от коронави-
руса. Този бюрократски шедьо-
вър е "врата в полето" - ако ис-
каш някой президент да загуби 
изборите, то всички болни с по-
добни симптоми ги пишеш, че 
са жертва на неправилна дър-
жавна политика за овладява-
не на пандемията и, обратно-
то, ако някой трябва да бъде 
направен герой, използваш 
само единия код-U07.1., и пора-

ди липса на тестове, намаляваш 
бройката в статистиката на по-
чиналите от Covid-19.

Този дуализъм, предоста-
вящ възможност за собствени 
интерпретации на заинтересу-
ваните, виждаме и при избора 
на стратегията за борба с пан-
демията. В сценария на Фонда-
ция "Рокфелер" хипотетично е 
предпоставено, че "президентът 
на САЩ за справяне с пандемия-
та избира варианта да не затва-
ря границите и да не обявява ка-
рантина, а само да ограничи поле-
тите на пътническите самоле-
ти". По този начин се предполага, 
че заболеваемостта ще е по-го-
ляма, както и смъртността, но 
огромната част от населението 
ще получи имунитет и населе-
нието ще се предпази от следва-
щите атаки на вирусната грип-
на епидемия. Привърженици-
те на другата теза, сред които е и 
Бил Гейтс, говорят за 
три вълни на пандемията 

Covid-19 и за милиони 
жертви, 

поради което решително пре-
поръчват самоизолация, каран-
тина и създаване на ваксина, с 
която незабавно да бъдат вак-
синирани всички граждани, а 
не да се чака изграждане на ко-
лективен имунитет. Само време-
то и максималното тестиране на 
гражданите на дадена страна ще 
определи кой е бил прав и кой е 
търсил изгода от пандемията! 

Щвеция, Япония и Южна 
Корея възприеха свободния ре-
жим и заложиха на инстинкта за 
самосъхранение от самите граж-
дани. САЩ, Великобритания, 
Холандия в началото на пан-
демията също не предприеха 
ограничителни мерки, но при 
взривния характер на панде-
мията рязко смениха първона-
чално възприет подход. По съ-
щия начин действаха и големи-
те европейски държави.

Китай, Германия и Русия, 
явно показаха, че са били под-
готвени за разгърналия се сце-
нарий на пандемията, взеха 
строги мерки и практически 
минимизираха последиците от 
бедствието. Сега очакват тех-
ните научни институти да изра-
ботят нужната ваксина и да от-
крият ефективните лекарства-
та за борба със заразата.

Своеобразна оценка за дейст-
вителната ситуация с коронави-
руса е случилото се с пътуващи-
те на круизния лайнер "Diamond 
Princess" 3711 туристи. Те са били 
заедно на палубите няколко 
дни, докато се появява първи-
ят заболял турист. Всички път-
ници са тестирани. Оказало се е, 
че заразени са 712 човека, от тях 
напълно оздравели – 603 (!), а 10 
са починали. В процентно от-
ношение заразеността е 19.2%, 
а смъртността 1.4% сред зара-
зените, а от всички пътуващи – 
0.27%!!!

Следва

Коронавирусът от ухан 
ошашави и управлява-
щи, и управлявани във 

всички страни по света: – от 
Азия и Австралия, през Евро-
па, до Африка и Америка. Ре-
акциите обаче варираха - от 
безгрижно изчакване „стадо-
то“ да се ваксинира само, до 
шизофренни забрани за из-
лизане на улицата, оповесте-
ни като в Турция, часове пре-
ди да влязат в сила. При това 
забраната за излизане на улица-
та в нашата югоизточна съседка 
засягаше 30 области, плюс Зон-
гулдак, а срокът й на действие 
беше два дни. 

За разлика от България, 
където ограниченията, свър-
зани с коронавируса, се опо-

вестяват със заповеди на ми-
нистъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев, в Турция за-
браната за излизане на ули-
цата беше обявена от минис-
търа на вътрешните работи 
Сюлейман Сойлу. И то вечерта 
на 10 април, само два часа пре-
ди да влезе в сила. Население-
то хукна да се запасява с храни 
и медикаменти, извиха се дълги 
среднощни опашки пред мага-
зините и аптеките, съпроводе-
ни с кавги между участниците 
в среднощния екшън и полици-
ята. На 13 април медиите в Тур-
ция вече разказваха как минис-
търът на вътрешните рабо-
ти Сойлу е подал оставка след 
разговор с президента Ердо-
ган, поемайки отговорността 
за предизвикания хаос. И как 
Ердоган отхвърлил оставка-
та на министъра с думите: „Не 
можеш да подаваш оставка. Аз 
те доведох тук, аз ще те изго-
ня!“ (В-к „Йеничагъ“/15.04.2020). 
След което министърът отново 
затъркалял Сизифовия камък 
на властта, макар да твърди, че 
билетът му е бил еднопосочен.

У нас, както посочих по-го-
ре, заповедите, касаещи антие-
пидемичните мерки се издават 
от министъра на здравеопазва-
нето по препоръка на премие-
ра Борисов и на Националния 
оперативен щаб (НОЩ) за бор-
ба с коронавируса. Преди това, 
на 13 март, Народното събра-
ние (НС) одобри с пълно еди-
нодушие Закона за извънред-
ното положение. И се започна 
една такава „борба“ с епидеми-
ята от COVID-19, че споменът 
за нея ще ни кара да потръпва-
ме дълго след края на кризата 
и на извънредното положение! 
След вдигането на каранти-
ната в Банско, под карантина 
беше поставено  село Паниче-
рево (община Гурково), в ко-
ето се беше завърнал беглец 
от болницата в Стара Загора и 
бяха установени десетина слу-
чая на коронавирусна инфек-
ция. После започнаха тестове и 
сред обитателите на ромски-
те квартали в София - „Фили-
повци“ и „Факултета“. Когато 
и там бяха открити двадесетина 
заразени с коронавирус, влас-

тта забрани всякакво излиза-
не и влизане без основател-
ни причини не само в посо-
чените квартали, а и в София 
като цяло. В деня, в който вле-
зе в сила заповедта на минис-
тър Кирил Ананиев, на изхо-
дите на столицата се образу-
ваха километрични опашки 
от автомобили, чиито водачи 
ругаеха полицейските служите-
ли. „Матриялът“ пак се опита 
да мине между капките, оправ-
давайки се с липсата на инфор-
мация и със спешната необхо-
димост да отиде на работа или 
да навести самотни и болни ро-
дители в провинцията. И роми-
те от „Факултета“ се разбунту-
ваха срещу блокадата на квар-
тала им под предлог, че им пре-
чат да отидат на работа. Оказа 
се, обаче, че зад техния протест 
стои един от т.нар. ромски ли-
дери. На извънредния брифинг 
в Министерския съвет (МС), 
от МВР съобщиха, че само за 
едно денонощие са върнали 
към 6000 автомобила. С това 
недоразуменията в „управлени-
ето на кризата“ не свършиха. 

Стана ясно, че в заповедта на 
министър Ананиев не е бил 
предвиден контрол на движе-
нието по железопътните гари. 
Коя ли чиновническа „капа-
чуна“ бе забравила, че освен 
въздушен и шосеен, в Бълга-
рия има и железопътен транс-
порт? Но, както е казал Макиа-
вели: „Ако съветникът зле съ-
ветва владетеля, виновен е вла-
детелят!“. Или, както отбелязва 
Иво Балев във вестник „Сега“ 
(18.04.2020): „Ефектът на чу-
турата е природно бедствие, 
когато заповедите се изготвят 
не с глава, а със седалищни час-
ти“. Да наложиш забрана за 
влизане и излизане от София, 
след като преди това си 

пуснал десетки заразени 
да разнасят вируса из 

цялата страна, 
не е признак на голямо об-

мисляне. Още повече, че със си-
гурност вече има „алтернатив-
ни“ КПП-та, през които да се 
влиза и излиза от София сре-
щу финикийски „документи“. 

На стр. 4
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От стр. 3

Впрочем, и тази заповед пре-
търпя изменение: от 21 април 
времевите ограничения за 
влизане и излизане в столица-
та - сутрин от 06:00 до 08:00 и ве-
чер от 18:00 до 20:00 часа, бяха 
премахнати. Влизащите и из-
лизащите от София трябва да 
представят само лична карта и 
декларация. До второ нарежда-
не…

Другото недоразумение бе 
заповедта на министър Ана-
ниев относно задължително-
то носене на предпазни мас-
ки. Да оставим настрана факта, 
че и тя беше отложена веднъж 
заради липсата на маски и об-
ществен консенсус. По-важно-
то е, че в приетия преди години 
Закон за бурките, са предвиде-
ни сурови наказания за всич-
ки, които крият части, или 
цялото си лице под тюрбани, 
забрадки, хиджаби, бурки, 
маски или шалове. Изобщо, 
забранено е всичко, което пре-
чи за идентификацията на въ-
просните лица. Заповедта за 
маските е издадена въз осно-
ва на Закона за извънредното 
положение, но противоречи 
на Закона за бурките и на това 
основание 

всеки опитен адвокат 
може да осъди България в 

Страсбург. 
Ако съдът наложи изпла-

щане на парични компенса-
ции на засегнатите от запове-
дта граждани, ще ги платят не 
НС и МС, а обикновените данъ-
коплатци. Още повече, че мини-
стрите и депутатите се самона-
казаха „популистки“ да деянят 
без заплати до края на извън-
редното положение. Жална им 
майка, ако то бъде удължено до 
края на 2020 или 2021 година! 
Тогава ще разберат как пре-
живяват хората с ниски или 
без никакви доходи. И колко 
благородство се крие в решени-
ята на 80 годишната баба На-
дие от исперихското село Пе-
ченица, бай Възкресий от Сли-
вен и други пенсионери, да да-
рят своите пенсии на местните 
болници. Докато бизнесмени 
като Ивайло Пенчев обещават 
дарения срещу ангажимен-
та на болниците да обслужват 
тях и служителите им с пре-
димство. Или, като собствени-
ците на ПФК „Лудогорец“, обе-
щават да дарят парите на дър-
жавата, за които ще канди-
датстват по формулата 60:40 
за подпомагане на закъсалите 
фирми. Такива „дарители“ ос-
тавят усещането, че 

 между бизнес и 
бандитизъм няма голяма 

разлика. 
Новите капиталисти няма 

да продадат скъпите си вози-
ла, за да изплатят обезщете-
ния на уволнените работни-
ци, но ще „усвояват“ охотно 
държавните и на ЕС пари за 

справяне с кризата. Сканда-
лът с ББР, която е отпуснала 75 
млн.лв. на фирма, събираща 
вересии, показва как ще бъдат 
похарчени и парите от някол-
ко милиардния нов държавен 
заем, изтеглен от правител-
ството на Борисов. Още пове-
че, че кабинетът отказва ка-
тегорично да представи в НС 
разчет за предстоящите раз-
давания на помощи за бизне-
са. А ГЕРБ саботира заседани-
ето на НС на 21 април, поиска-

но от опозиционната БСП, за 
да бъде изслушан премиерът 
Борисов относно антикризис-
ния план на правителството.

Освен това някой ще тряб-
ва да обясни на българския на-
род, защо министърът на ико-
номиката Емил Караниколов 
отиде до Абу Даби (ОАЕ) да 
размени 32 тона зърнени хра-
ни за маски, а пък 

получихме от там малко 
маски и тонове… фурми? 

Струваше ли си за едни 
фурми министър Каранико-
лов да се излага на риск от за-
разяване с коронавирус и да 
се подлага на карантина след 
завръщането си в България? 
При това ОАЕ се превърна-
ха в новия враг на Турция. От 
Сирия до Либия и икономи-
ческата зона във водите край 
Кипър, миниатюрните емир-
ства винаги кръстосват шпа-
ги с Анкара, насърчавани от 
САЩ и Израел. Един Господ 
знае как ще реагира „прияте-
лят Тайпи“ на това, че Бори-
сов върти бизнес с фурми и 
маски с ОАЕ…

Както и да е. Флуктуациите 
(колебанията – бел.ред.) на вла-
стите у нас могат да се обяснят с 
огромното напрежение, под ко-
ето ги постави „китайският ви-
рус“ от Ухан, но трудно може да 
се оправдае поведението на 
„присъдружните“ им медии и 
журналисти по време на еже-
дневните брифинги в МС. Ня-
кои въпроси, които те задават, 

могат „да счупят тъпомера“. 
Така например, на извънред-
ния брифинг от 16 април, една 
„жрица на свободното слово“ 
запита министъра на вътреш-
ните работи Младен Маринов 
и министъра на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев какво оз-
начавало „до второ нареждане“. 
До Великден или след Велик-
ден? Министър Маринов отго-
вори шеговито, че това е „пре-
ди третото нареждане“. На та-
къв въпрос - такъв отговор! „До 

второ нареждане“ означава, че 
нещо може да бъде отменено, 
когато условията, при които 
е било въведено се променят 
диаметрално в положителна 
посока. Макар че изразът „по-
ложителна“ навява неприятни 
асоциации с тестовете за коро-
навирус, при които положител-
ният резултат показва наличи-
ето на COVID-19. Най-лекото, 
което очаква носителя на коро-
навируса, е двуседмична каран-
тина. Другото е пребиваване в 
интензивното отделение на ня-
коя болница.

Българската 
журналистика никога не е 

падала толкова ниско.
Което не значи, че е дос-

тигнала дъното на слугинажа 
и посредствеността, дълбоко 
като Марианската падина. Дали 
пък „матриялът” не си заслу-
жава и журналистиката?! Как-
то си заслужава управниците, 
щом „им гласува“.

Много имало да патим в 
тоя неуреден живот! По-лош 
от живота с маски и в каран-
тина е само животът на леку-
ваните от COVID-19 пациен-
ти в интензивните отделения 
на болниците. Не само в Бъл-
гария е така. Журналистиче-
ско разследване на англий-
ската Би Би Си (ВВС) разкри, 
че след лечение и изписва-
не на болните от коронави-
рус в английските болници, 
33% от тях полудяват. По-точ-
но, превръщат се в зомбита. 

(„Миллиет“/17.04.2020). А ми-
нистърът на здравеопазване-
то на Австрия Рудолф Аншо-
бер, на пресконференция във 
Виена, подчерта, че делът на 
доказаните случаи на зара-
зяване с коронавирус в Обе-
диненото кралство (7,5%) е 
„смразяващ“. За сравнение, тези 
цифри в други страни от Ста-
рия континент са както следва: 
5,7% в Швеция; 3,7% във Фран-
ция; 3,2% в Испания; 3% в Гер-
мания; 2,5% в Италия; 2,2% в 

Швейцария и 1,8% в Австрия. От 
Световната здравна организа-
ция (СЗО) нарекоха  нараства-
нето на броя на заразените с 
коронавирус във Великобри-
тания до 103 093 случая, „тъ-
мен облак, засенчващ позитив-
ното представяне на Европа“. 
Последните данни показват, че 
към 17 април, след положител-
но тестване в английските бол-
ници, са починали 13 729 паци-
енти. Обединеното кралство 
регистрира най-големия в Ев-
ропа брой на нови случаи на 
коронавирус. Ето защо уебсай-
тът на британския вестник „Дей-
ли Мейл“ нарече Великобрита-
ния „Болният човек на Европа“. 
В последствие за такава беше 
обявена Франция, в която към 
17 април бяха починали 16 681 
заразени с коронавирус. Към 
това време броят на починали-
те в целия свят надхвърли ци-
фрата 150 000 като над 36 000 
бяха от САЩ. А в Турция, къ-
дето според министъра на здра-
веопазването Фахреттин Ко-
джа, броят на починалите беше 
„само“ 1769, журналистката 
Йозлем Юзак нарече „корона-
зизъм“ психологическия и фи-
зически натиск, с който Ердо-
ган и компания, се опитват да 
парализират всяка съпроти-
ва и критично инакомислие 
в Турция, възползвайки се от 
епидемията с коронавиру-
са. („Джумхуриет“, 17.04.2020). 
За отбелязване е, че на 21 ап-
рил, когато броят на заразени-
те в света надхвърли 2,5 млн. 

души, а този на починалите 
от коронавирус достигна 150 
000 души, в САЩ заразени-
те се увеличиха за едно дено-
нощие с 28 673 и станаха 792 
938, а починалите нараснаха 
с 953 и достигнаха цифрата 42 
518. Кметът на Ню Йорк Бил 
де Блазио се обърна с гневно 
писмо към президента Тръмп: 
„Езика си ли глътна?! Ти ще спа-
сяваш ли Ню Йорк или казваш 
„Оставете го да умре“. („Милли-
ет“, 20.04.2020).

Към това време Турция вече 
беше изпреварила Китай по 
броя на доказано заразените с 
коронавирус: - 86 306 срещу 82 
735. Със скромните 966 заразе-
ни и 45 починали, България е 
изпреварена в Европа само от 
Словакия, но буди безпокой-
ство фактът, че после, в течение 
на три последователни дни, бро-
ят на доказаните нови случаи на 
заразяване варираше между 48 
и 66. На 23 април сутринта за-
разените с коронавируса у нас 
станаха 1081, починалите - 50, 
а излекуваните 190. С близо 
845 000 заразени и 47 000 ум-
рели, САЩ се утвърдиха като 
център на пандемията, а Тур-
ция с регистрираните офици-
ално 98 674 случая на корона-
вирус и 2376 починали, се на-
реди сред първите три страни 
в света. Т.е., въпреки строгите 
ограничения, епидемията от 
коронавируса, който 
вече се нарича SARS COV-2, 
не възнамерява да си ходи 

скоро.
Дали „излекуваните“ от ко-

ронавируса и поставените в 
продължителна изолация въз-
растни в България няма да са 
следващите пациенти на пси-
хиатриите и лудниците? Шега-
та, че изкаралите под каранти-
на без никакви нарушения ще 
получат като награда още един 
месец изолация, може да се пре-
върне в тъжна реалност. Защо-
то пътната карта на ЕС за из-
лизане от кризата предвижда 
„запазване“ на по-възрастните 
и на хората с психически раз-
стройства чрез удължената им 
изолация. 

И най-умният си е малко 
прост и луд! Как иначе да си 
обясним неистовото желание 
на някои да ходят в провин-
цията точно за Великден, въ-
преки забраната да напускат 
София, и журналистическо-
то питане: „Какво означава до 
второ нареждане?“ На човек 
може да му вземеш нещо на-
сила, но насила не можеш да 
му дадеш нищо, особено акъл. 
Акълът или го имаш, или го 
нямаш. Ако някой се е родил 
глупав, това е завинаги и не 
може да се промени с „второ 
нареждане“. От там и заглавие-
то: „Акъл до второ нареждане?“.

Според черните апокалиптични 
прогнози на премиера Борисов 
и създадения от него Национа-
лен оперативен щаб (НОЩ), слу-

чаите на заразените с коронавируса рас-
тат и по Великден трябваше да имаме ад 
с ковчези и найлонови чували с трупове. 
Но за успокоение на ошашавения от про-
тиворечивите и сеещи хаос заповеди на 
управляващите и несвързващите им не-
гативни медийни атаки, черните прогно-
зи не се сбъднаха. И това е по причина, как-
то твърдят специалистите, че тази статисти-
ка и до днес няма база, доказваща нейната 
достоверност. Вместо камиони „трупове, 
морги, масови гробове и ад, който слизал от 
небето", (думите са на Борисов), корона-
вирусът в България все пак напредва, но 
всекидневно мутира и все повече се пре-
връща в необявен едноличен режим пре-
растващ в пълзящ тоталитаризъм. Пар-
ламентът, благодарение на процедурни-
те хватки на мнозинството от ГЕРБ, де 
факто 

не работи, а управлението се 
осъществява чрез апокалиптични 

брифинги, команди
и въвеждане ежедневни драстични 

мерки ограничаващи свободите и пра-
вата записани в Конституцията. Както 
вече споменахме в България вече е нали-
це управление на необявен личен режим и 
отказът на министър-председателя да се 
яви на 21 април в парламента само по-
твърди тази тенденция. Неговото пове-
дение не е прецедент, но сега, в условия-
та на извънредно положение отказът да 
даде отчет за свършеното от правител-
ството по отношение на борбата, както 
и да обяви мерките на правителството 
за последващата и дори изпреварваща-
та извънредното положение икономиче-
ска криза, само потвърждават очевидното. 
От официалните изявления на опозици-
ята във вторник народонаселението нау-
чи, че премиерът е наредил на своите де-
путати да не се явят в Парламента. „Това 
е поредната стъпка към едноличната власт, 
вървяща смело към диктатура”, обяви ли-
дерът на БСП Корнелия Нинова и доба-
ви, че правителството още от началото 
на кризата няма план за изход, че тази 
безпътица, това лутане не може да продъл-
жава, както и обстоятелството, че „властта и 
приближените й се хранят от кризата”. Като 
пример тя посочи „футболен клуб собстве-
ност на олигарх, близък до властта”. Става 
въпрос за ФК "Лудогорец", чийто собстве-
ник е близкият до Борисов бизнесмен 
Кирил Домусчиев, който имал намере-
ние да кандидатства по мярката 60/40. 
Същият ден премиерът, в поредните си апо-
калиптични видения, заплаши да изкара 
армията „със шмайзерите“, за да въведе ред 
по улиците и пътищата. Изкушението из-
глежда става все по-неудържимо и намере-
нието му в това отношение все по-сериозно, 
тъй като отправената заплаха се подхран-
ва от съмнителната мрачна статистика за 
заболелите от KOVID-19. На този акъл той е 
заедно с главния прокурор Гешев. 

Въобще обявената от СЗО пандемия, се 
оказа сгоден случай за 

проявата на дремещи тук и там 
диктаторски мераци.

Унгарският премиер Виктор Орбан, 
чиито мерки в социалната сфера и на-
ционалната сигурност, както и ясната му 
позиция по отношение на мигрантите, 
ние, в „Нова Зора” винаги сме давали за 
пример, изглежда също заболя от този нов 
политически коронавирус. Орбан, твърдят 
запознати, бил използвал епидемията от 
СОVID-19, за да получи елегантно зелена 
светлина от собственото си квалифици-
рано мнозинство в парламента, и да по-
еме управлението на страната с укази за 
неопределено време. Той, разбира се, е не 
само по-интелигентен и по-школован по-
литик от нашия Борисов и никой няма да 
го чуе да заплашва със „шмайзери”. Под-
крепата му е толкова голяма и толкова убе-
дителна е управленската му практика, че 
нищо чудно след края на епидемията ако 
открито поеме и контрола над армията от 
140 стратегически важни компании. Зли-
те езици твърдят, че той и сега ги команд-
вал чрез подставени лица. Блюкселските 
бонзи вече ги втриса от възможността Ор-
бан да обяви, че предприетите мерки тряб-
ва да бъдат разширени „поради заплахи за 
национална сигурност“, защото унгарците 
със сигурност биха го подкрепили. 

Страните от „Стара Европа”, където от-
давна познават и практикуват т.нар. демо-
крация, „тази най-лоша форма на управле-
ние,” според уинстън Чърчил, това днес не е 
много вероятно. Не само защото тази игра 
те я играят отдавна, но и защото принци-
пите за нейното прилагане са защитени 
от закони, а за играчите те не са „врата 
у поле”. Типичен пример в това отношение 
е и съседна Гърция, която се приема като 
люлка на демокрацията и, като учителка 
на народите под тази форма на управле-
ние. 

Гърция, която беше силно ангажирана 
в началото на епидемията от коронавирус, с 
отблъскване на турската хибридна инвазия, 
чрез мигрантите по сухопътната си граница 
с Турция, не се изкуши да остави армията 
си и „шмайзерите” по пътищата и улици-
те, в подкрепа на ограничителните мер-
ки. Правителството, въпреки наличието 
на преобладаващо парламентарно мнозин-
ство, не предложи и не не си гласува извън-
редни пълномощия, извън тези в здраве-
опазването, социалната сфера и подпо-
магането на бизнеса. Още от първия ден 
на кризата то имаше грижата и отговор-
ността да работи по ясен план и график 
за постепенно излизане от затруднения-
та, произтичащи от усложнената обста-
новка. Ограниченията за гражданите в 
Гърция не надхвърлиха общоприетите 
норми за ограничителни мерки, възпри-
ети според демократичните принципи 
на страните от Европейския съюз. Разби-
ра се, и гърците са недоволни, че им огра-
ничават правата и свободите, но най-
трудно те понесоха бе забраната за риту-
алното колективно печене на агнета на-
всякъде из Гърция, каквато е традицията 
по Великденските празници.

В Атина Парламентът продължава да 
работи пълноценно. Важно е да се отбеле-
жи, че 

гръцката Конституция 
предвижда прекратяване 

функциите на Парламента 
само при изключителни 

обстоятелства: 
член 48 от Конституцията на РГърция -  

ал.1., гласи, че това е възможно да стане „В 
случай на война, при мобилизация поради 
външни опасности или пряка заплаха за на-
ционалната сигурност, както и въоръже-
но движение за сваляне на демократичния 
режим”, Парламентът със свое решение, 
взето след предложение на правителство-
то, гласува извънредното положение да 
се прилага за цялата територия на стра-
ната или част от нея. Извънредните мерки, 
приети в борбата с коронавируса, не вли-
зат в хипотезата на чл. 48 от Конституцията. 
По принцип „катинарът” на Парламента 
може да бъде сложен само чрез гласуване 
– единствено в Парламента, като правил-
никът за парламентарна дейност е свел 
до минимум възможността за процедур-
ни хватки. 

Гръцкият премиер Кириакос Мицо-
такис, е школуван и отдавна подготвян 
интелигентен и мислещ политик. Никой 
не е поставял под съмнение неговите де-
мократични убеждения и той е познат 
като заклет противник на всякаква дик-
татура. И това съвсем не е случайно. Кири-
акос Мицотакис е продължител на дело-
то на неговия баща, също известен по-
литик, с демократични убеждения. След 
военния преврат в Гърция през (1967), 
Константинос Мицотакис е арестуван 
от хунтата, но успява да избяга и през 
август 1967 г. да емигрира във Франция. 
Завръща се от там в края на 1973 г. и вед-
нага е арестуван от властта на черните 
полковници. Освободен е от затвора през 
1974 г., след падане на диктатурата. Мицо-
такис-син наследява от баща си демокра-
тичните убеждения и категоричната си 
непоносимост към всяка авторитарната 
власт. Това той декларира и в речта си по по-
вод отчета на правителството за мерките 
в борбата срещу коронавируса пред на-
родните представители: „Всички ние вяр-
ваме в парламентаризма, особено в трудни 
условия, като тези, през които преминаваме, 
заяви Мицотакис.  И ще настоявам за съхра-
няване на тази демократична функция, от-
хвърляйки всякакви авторитарни ограни-
чения, както за съжаление се случи наскоро 
в държава-членка на Европейския съюз - в 
Унгария“.  България дипломатично не бе 
спомената, при все че няма никакво съм-
нение относно неговата информираност 
за обстановката у нас. 

Има два малко известни факта от об-
щата ни и твърде сложна история с Гър-
ция. През 1920 г., след края на Първа-
та световна война, по предложение на 
американския президент удроу уил-

сън, който е бил твърдо убеден, че За-
падна Тракия е неделима част от Бълга-
рия, е предложил на българите да бъде 
даден излаз на Бяло море включващ 
пустееща ивица (между Макри и Деде-
агач), на площ от 30 000 кв м – 3 км по 
брега и 1 км в дълбочина, на която Бъл-
гария да построи пристанище със шо-
сейна и железопътна връзка до него. И 
гърците не се противят, но съвсем по 
гръцки настояват това да бъде запла-
тено. Правителството на Александър 
Стамболийски обсъжда този въпрос, но 
хазната е празна и започва протакане 
на преговорите до намиране на необхо-
димите средства. На 9 юни 1923 г. обаче 
в България е извършен преврат. Стамбо-
лийски е убит, а на власт идва Александър 
Цанков, който под предлог за преодоля-
ване на външната изолация на България, 
жертва националните ни интересите в За-
падна Тракия, а и на страната в цяло. Така 
България се лишава от естествения си 
излаз на Бяло море. По повод на пред-
ложението на уилсън, 70 години по-
късно, бащата на сегашния премиер 
на Гърция - Константинос Мицотакис, 
министър-председател в периода 1990-
1993 г., заявява: „Няма съмнение, че бъл-
гарите рано или късно ще поставят въ-
проса за коридора и излаза на Бяло море 
обещан им още през 1920 г. от президен-
та на САЩ Удроу Уилсън, и ние трябва да 
бъдем готови отново да обсъдим този въ-
прос.”  За голямо съжаление, нашите уп-
равници оттогава до днес 

постоянно загърбват 
националните ни интереси. 

И никой от тях не е повдигнал пред 
гръцката страна този изключително ва-
жен за държавата ни въпрос. Нещо пове-
че, министър-председателят Бойко Бори-
сов, който едва ли познава историята на 
българо-гръцките отношения, залага на 
някакво илюзорно приятелство с автори-
тарния неоосманист Реджеп Ердоган.

Сегашното гръцко правителство стана 
един от инициаторите за  съвместна декла-
рация на правителствата на Франция, Гер-
мания, Италия, Испания, Португалия, 
Гърция, Ирландия, Дания, Финландия, 
Швеция, Латвия, Словения, Белгия, Люк-
сембург и Холандия, които изразиха загри-
женост  относно, „рискът от нарушаване на 
принципите на върховенството на закона, 
демокрацията и основните права, произ-
тичащи от приемането на някои спешни 
мерки във връзка с коронавируса“. България 
блести със своето отсъствие в този списък. 
Борисов не последва примера на Гърция и 
не се включи с подписа си в това съвмест-
но изявление. Изясняването на генезиса 
на този въпрос е от първостепенно значе-
ние за развитието на вътрешно-полити-
ческото положение в България. Тревож-
ни са симптомите от акта демонстриран 
от командите на Борисов, към депутати-
те от ГЕРБ и присъдружните в престъпле-
нието т.нар. „Обединени патриоти”, които 
не се регистрираха и провалиха планира-
ното заседание на Парламента в миналия 
вторник. Това че Борисов нарушава зако-
на може да има и други обяснения извън 
неговата доказана немощ пред парламен-
тарната трибуна.

АКЪЛ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ? АВТОРИТАРНИ МУТАЦИИ 
НА ВИРУСА НА ВЛАСТТАМитко ШОПОВ

Корнелия Нинова обяви, че депутатите от „Коалиция БСП за България”, са внесли 
в деловодството на парламента повторно искане за изслушване на Борисов. 
Повторен отказ обаче от негова страна вече би бил и съответен сигнал към ръко-
водството на Европарламента за параметрите на българския парламентаризъм. По 

всяка вероятност няма да остане безразличен и президентът Румен Радев. Срещу пълзяща-
та диктатура, както казва пред БНР родената в София Клара Добрев, евродепутат от унга-
рия, и заместник-председател на Европейския парламент има само една формула: бди-
телност и борба, защото, казва тя „Заспиващите в демокрация се събуждат в диктатура”.
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При наложените без-
прецедентни мерки за 
борба с коронавируса, 
се очакват сериозни 

кризи в нашата и световна ико-
номика включително и пробле-
ми с изхранването на населени-
ето. По този причина най-после и 
у нас се заговори за забравеното 
дете на майка България ЗЕМЕ-
ДЕЛИЕТО. Оставено в постелите 
на ЕС, новата му майка се оказа 
мащеха за нашето зеленчукоп-
роизводство, овощарството и 
животновъдството. В резултат 
на това  от 60 до 80% от зелен-
чуците,  месото и  хранителни-
те  продукти, са внос от Гърция, 
Турция, Македония, цяла Ев-
ропа, Китай  и дори от далечна 
Аржентина. Както е известно, ЕС 
беше милостива към произво-
дителите  на пшеница и слънчо-
глед като ги субсидира с повече 
„мазнинка”, и тези култури ста-
наха печеливши, а земеделието 
от многоотраслово се превър-
на в монокултурно. В резултат на 
това приносът на селското сто-
панство в брутния национален 
продукт, се смъкна до незначи-
телните 3-4%, а се очакваше то и 
туризмът да станат гръбнака на 
икономиката ни. Днес, с изключе-
ние на хляба и олиото, 

България  не  е  в 
състояние сама да 

произведе нужните ни 
храни. 

При нашите природни даде-
ности - плодородна земя, слънце и 
вода, както и вековни традиции, - 
парадоксално е състоянието на зе-
ленчукопроизводството, овощар-
ството и животновъдството, да не 
говорим и затова, че нашият Бул-
гартабак, най-големият търго-
вец на тютюн и цигари в Евро-
па,  беше ликвидиран  до осно-
ви. Трябваше  да дойдат дни на 
изпитания, за да разберем колко 
недалновидни  бяха български-
те политиците по време на пре-
хода, осъществили погром над 
българското селско стопанство 

по чужда воля или реваншистки 
нагони. Време е без притесне-
ние да кажем истината на тези, 
които говорят, че то се е само-
разорило. Погромът на българ-
ското земеделие беше начертан 
от изпратени в България  група 
европейски икономисти, ръко-
водени от Алан Бъкуел, профе-
сор от Лондонския уай Коли-
дж. Те разработиха т.нар. „стра-
тегия“ за развитието на нашето 
земеделие. Тази стратегия беше 
публикувана в бюлетин №1 на 
МС, малка синя книжка, джобен 
формат, за служебно ползване, 
от сформирани  от активисти 
на СДС наречени „Ликвидацион-
ни съвети“. Основна задача на  
тази стратегия проведена „мно-
го успешно“ от правителството 
на Филип Димитров целеше не 
просто ликвидирането на коо-
перативните стопанства (ТКЗС) 
и връщането на земята на ней-
ните собственици не по начина, 
който приложиха в другите соц. 
страни сдружения или коопера-
ции, а в реални граници. Никой  
в онзи момент, не забеляза, че 
връщането на земята в реални 
граници е необходимото 
условие за създаване пазар 

на земята. 
Едва ли някой предполагаше, 

че възмездените стопани или 
техните наследници,  ще се зах-
ванат с отглеждането на  пет 
овце и една  крава, още по-мал-
ко ще се заемат да орат бащини-
те нивички. Не случайно по това 
време в България, земята се ока-
за  непотребна никому и се поя-
виха огромни пустеещи терито-
рии, а цената на един декар ста-
на равна на цената на един чифт 
гумени цървули. Ако се запитаме 
случайно или нарочно се случи 
това недомислие, трябва да за-
почнем от ролята на стратега на 
„нежна революция” философа д-р 
Желю Желев, който някъде беше 
казал, че революционното преу-
стройство на  селското стопан-
ство трябва  да бъде  проведе-
но от чисти и неопетнени ръце! 
Добре се знае как хората с „чисти 

ръце“, организирани в ликвида-
ционни отряди, изклаха цяло-
то поголовие на говедовъдство-
то  и овцевъдството, разруши-
ха  овощарството, зеленчукоп-
роизводството,  консервната 
промишлености, изградените 
напоителни полета и системи. 
Върху пепелта на тези клади из-
буя образът на ново земеделие 
още по-едро от ТКЗС и АПК. Ро-
диха се нови земевладетели – ла-
тифундисти от типа някогаш-
ните паши, собственици на де-
сетки села и огромни терито-
рии обработваеми площи. Днес, 
тези аграрни олигарси присво-
яват над 80% от европейските 
субсидии, които се изчисляват 
на около единадесет милиарда. 

Илюзия е, че те ще седнат да се 
главоболят  с отглеждането на 
зеленчуци или животни, където  
субсидиите не им  гарантират 
високи и лесни печалби, а паза-
рът навън е затворен. В това се 
корени причината или пък така-
ва е била целта -   

България от голям 
износител на сурови и 

преработени храни, да се 
превърна във вносител.  

При всеобхватната пандемия 
прегърнала в хладните си обятия 
по-голямата част от света, много 
държави затвориха своите грани-
ци,  най- напред заради нашест-
вието  на мигранти, а сега - зара-
ди пандемията. Тази почти воен-
на ситуация, ликвидира основ-
ния принцип на Европейския 
съюз - свободното движение 
на хора стоки и пари, и  при-
нуди държавите сами  да се по-
грижат за изхранването на на-
селението със собствени сили. 
За да имат  стойност подхвърле-
ните сега лозунги и в България 
да се върнем на село и да си га-
рантираме самоизхранването, 
могат да имат смисъл и значение 
само  ако се направи задълбоче-
на и безкомпромисна преоцен-
ка на досегашните грешки и не-
домислия на европейската и на-

шата аграрна политика. Време 
е да оценим ролята на т.нар. мер-
ки на ЕС, както и програмата за 
възстановяване на селските ра-
йони, където бяха погребани 30 
милиарда от европейските фон-
дове за  строителство на  парко-
ве, градинки и най-вече къщи за 
гости, които не само не доведоха 
до възстановяване на селското 
стопанство, а станаха причина 
за мащабна корупция по върхо-
вете на властта. 

Хората останали да живе-
ят на село и решили да се пре-
питават от производство на зе-
ленчуци или животновъдство, 
са днешните малки или средни 
фермери, които се борят за мяс-
то на вътрешния пазар. При-

тиснати от конкуренцията на 
страните субсидирани по-отра-
но и по-добре от България, „об-
грижвани“ от огромна армия 
бюрократи от Фонд земеделие, 
министерства и общини, раз-
пределители на европейските 
средства, селяните се оказаха  в 
положението на гол охлюв не-
защитен от ударите  на чуждата 
конкуренция, 
мачкани от месни и висши 

чиновници и контролни 
органи. 

Не е чудно тогава защо се-
лата се обезлюдиха, защо не са 
появи средна класа, защо сел-
ското стопанство участва едва 
с 3-4% в брутния вътрешен про-
дукт, защо изчезнаха вкусните 
наши домати, овчето сирене, а 
киселото мляко се прави от хо-
ландско сухо мляко или палмо-
ви масла. Всеки  политик, който 
иска да надникне  в ежедневни-
те тегоби на българския фермер, 
е достатъчно да следи критични-
те бележки по медиите на фер-
мера Краси Кумчев от Пловдив, 
перфектен агроном, с невероятен 
опит и знания, отдал се на произ-
водството на зеленчуци и плодове 
заедно със своите синове. Може да 
попитате всеки случайно срещ-
нат животновъд, изтеглил кре-

дит с непосилни лихви, заробил 
се в денонощен труд, мачкан от 
конкуренцията, палмовите про-
дукти, сухите млека, ниските 
цени и бюрократи, за да разбе-
ре защо фалират овцеферми и 
кравеферми. Дошло е време да се 
оцени и  ролята на неолибералния 
лозунг, пред който коленичиха по-
литиците на прехода: “По-малко 
държава, повече демокрация“ и 
под неговото политическо було 
разграбиха държавата и ликви-
дираха едрото българско земе-
делие. Разбирам всички отрица-
телни последици от пандемията, 
но тя стана причина жестоко да 
се оголят проблемите в земеде-
лието. Пример затова беше ско-
рошният 

сблъсък между малките 
български производители 
на зеленчуци и големите 

европейски търговски 
вериги. 

На практика това беше сра-
жение между привържениците 
на неолибералната икономика 
и тези, които пледират за запаз-
ване функциите на държавата 
като регулатор, беше сблъсък  
между производители и търго-
вци, между частния и държавен 
интерес. Този сблъсък се състоя, 
там където му е мястото - в Ми-
нистерството на земеделието и го-
рите. Тук няма да коментирам 
появилите се  становища на из-
плашените идеолози на неоли-
берализма, изказани по  меди-
ите в защита на „магическата“ 
роля на импулсите, които да-
вал свободния пазар, за благо-
денствието на богатите народи, 
определяйки опитите за въвеж-
дане ред в държавата като опит 
за възстановяване на социали-
зма. На тези теоретици, някои от 
тях участвали в разграбването 
на селското стопанство,  тряб-
ва да се напомни, че няма  дър-
жава, която да е оставила сво-
ето земеделие на случайности 
или без финансово и органи-
зационно  подпомагане. Освен 

СлаВЯНСКИ СВЯТаНалИЗИ

ПАГУБНИ НЕДОМИСЛИЯ В  
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

това, в подредените държави с го-
лемите търговски вериги на висо-
ко равнище, важат договорната 
система, националните баланси 
и резерви, ролята на браншови-
те организации,  кооперациите 
и сдруженията, а не стихийните 
инстинкти на пазара. В това от-
ношение най-категоричен е опи-
та САЩ и Франция - водещи стра-
ни в земеделието. В нашия случай 
е похвално, че държавата, в ли-
цето на министър Танева, както и 
приетото постановление от Ми-
нистерския съвет, застанаха зад 
малкия производител. Макар, 
че тези  решения все още са да-
лече от европейските образци 
и са ограничени по  времена 
валидност, те са пробив в пра-
вилна посока и можем да се на-
дяваме, че не са продиктувани 
от необходимостта за потуша-
ване на възникналото проти-
воречие между големите и мал-

ките, местните и чуждите, бога-
тите и бедните. В набелязаните 
мерки има предложени важни 
механизми, финансови и ор-
ганизационни, за преодолява-
не на появилите се трудности, а 
също така и за подобряване на 
конкурентните способности на 
малката ферма и фермер, чрез 
финансово подпомагане в бор-
бата му за място под замъците 
на свободния пазар и големите 
вериги, макар да се знае, че не-
говите щандове са под сергиите 
на градските и на фермерските 
пазари, а също така и на борси-
те, където 

безконтролно вилнее 
негово величество 

прекупвачът.

Така стоят нещата днес, а утре? 
Анализаторите предвиждат 
светът да не е същия. Задава се 
краят на  глобализма, възник-
ването на нови  икономически 
и политически съюзи и центро-
ве, появата на други  икономи-
чески механизми и теории на 
мястото на неолибералните.  За 
решаването на такива сложни яв-
ления и процеси ще са нужни дру-
ги познания и компетентности, 
интелектуален и морален капа-
цитет на политиците и стопан-
ските фактори, за да са в състо-
яние да виждат десет хода на-
пред.  С една дума, време е да се 
предугади какво се задава. За ху-
баво ли е или за лошо? Повече от 
очевидно е, че при очакваната ре-

цесия - загубите от стопирането на 
промишлеността, скоро ще стане 
ясно коя държава колко пари 
има в портфейла си. Тези, които 
успешно затвориха икономика-
та и спасиха от смъртта народа 
си,  ще застанат  очи в очи сре-
щу него, за да преброят заедно 
пилците на есен. Тогава ще се 
разбере и спасените от смъртта 
колко пари имат в джобовете си 
за хляб, за домати, банани или 
за пържоли, а днешните рей-
тинги на  тези,  които сега се бо-
рят за тях, няма да струват пет 
пари, ако хората са безнадежд-
но обеднели. Тогава, в края на 
тунела на новите магистрали, 
ще се зададе ВИДОВДЕН, и при 
селяните, и при работниците, 

и при лечителите  от първи и 
втория ред на фронта срещу 
пандемията, защото подоб-
но на случилото се в селско-
то стопанство, фаталното не-
домислие сполетя и здрав-
ната система, превръщайки 
я в търговска дейност. Ще се 
види как и защо някои лека-
ри и сестри едва връзват два-
та края, а  други,  са станали 
милионери. 

Не знам хората от най-гор-
ните етажи на властта дали си 
дават сметка колко акъл трябва, 
за да  проумеят и решат слож-
ните ребуси? Дали разбират, че 
животът няма повече да търпи 
„калинките” и партийните под-
лизурковци.

П
етър Ангелов е роден 
на 15.11.1938 г. в село 
Татарево, Хасковска 
област. Завършил 

е Агрономически факултет в 
София. Работил е като млад-
ши агроном, главен агроном и 
председател на ТКЗС. Бил е два 
мандата заместник-председа-
тел на Окръжния народен съвет 
(ОНС) в Хасково – през първия 
е отговарял за селското стопан-
ство на окръга, а през втория – 
за културата, здравеопазване-
то и образованието. През 1983 
г. започва работа в София като 
директор на Държавно изда-
телство “Земиздат”, където ра-
боти 13 години – до идването 
на власт на Кабинета на Иван 
Костов. Бил е директор и на 
издателствата “Цанко Церков-
ски”, “SPS-Принт” и “Българ-
ски писател”. Издавал е спи-
сание “Южнобългарски стра-
ници” (1999-2003). Живее в гр. 
Хасково.

Петър АНГЕЛОВ

Емир КуСТуРИцА

В историята на човечест-
вото има явления, кои-
то най-добре отразяват 
смъртта на епохата. Но 

сигурно никой не е блестял в   по-
добна ситуация като Славой Жи-
жек. Първо, той превърна фи-
лософията в „стендъп комедия“ 
– спектакъл, в който комикът на 
живо се изявява пред зрителите. 
Получи плесница от Ноам Чом-
ски, който го нарече клоун, но 
упоритият словенец не поми-
сли да спре. Продължават да му 
предоставят арени, на които да 
тълкува нещата в света. Хората го 
слушат, но аз, по правило, виждам 
друга, необичайна картина. 

Когато той говори, на момент 
ми се струва, че се търкаля таз, от-
качил се от колелото на движещ се 
автомобил; търкаля се и се върти, 
докато след няколко оборота, дра-
щейки асфалта, се блъска в ман-
тинелата или друго препятствие и 
едва тогава тракането секва. Кога-
то шофирам, стяга ми се сърцето 
като виждам на пътя да лежи таз. 
И ми става непоносимо жално – не 
е ли това Славой?! И си мисля дали 
ще се намери силно лепило, та все-
ки път, когато дава спектакъл, та-
зът да си остане на място. Но оста-
ва опасността от неговите бръщо-
левици да не падне цялото колело. 
Тогава лепилото вече няма да по-
могне.

 Преди дни Славой Жижек – 
най-големият словенски фило-
соф след Едвард Кардел (идео-
логът на СЮК и един от най-близ-
ките съратници на Тито), написа 
авторски текст за „РТ интерне-
шънъл“. Първо, осмива корона-
вируса и повече от проф. д-р 

Бранимир Несторович (член на 
сръбския Национален щаб за бор-
ба с коронавируса, бел.пр.) срав-
нява поведението на европей-
ските правителства и предпри-
етите от тях мерки с комунисти-
ческата пропаганда по времето 
на Тито. Припомни непровере-
ната новина, заляла навремето 
СФРЮ, че имало недостиг от тоа-
летна хартия. Тоалетната хартия 
изчезна, каза мега философът, за-
ради обявените ограничения в 
планираната икономика на кому-
нистическата държава. Именно 
пропагандата възбудила хората, 
и рафтовете в магазините се из-
празнили. Същото се случва сега 
в Западна Европа: хората напа-
дат супермаркетите, свършва 
маслото, брашното, захарта. 

Световната система е 
грешна, 

заключава мега философът. И 
както Чернишевски някога, днес 
се задава въпросът: “Какво да се 

прави?” 
Не мина седмица и тазът от-

ново се  откачи. Славой отговаря-
ше на въпросите на водещия но-
вините на „РТ интернешънъл“ за 
разрастването на короната. Този 
път, с напълно различен тон – без 
нито следа от „остроумие“, той се-
риозно се разля, забравяйки пре-
дишните си подигравки към съ-
временната чума. Наред с други 
неща каза, че пред икономиче-
ския крах на света е необходи-
мо на международно ниво да се 
обединят левите сили, за да по-
бедят националистите и всич-
ки други чудовища, които се 
противопоставят на ваксините 
срещу смъртоносния вирус. По 
този начин короната би могла 
да бъде партийна позиция във 
време, когато дори Господ Бог 
не знае кои са левичари и кои 
десничари. Ако Кардел би могъл 
да се надигне от гроба, със сигур-
ност щеше да каже: „Много добре, 
Жижек!“ 

Жижек забрави обаче, че ле-
вичарите първи патентоваха 
национализма, че Гарибалди, 
например, е италиански нацио-
налистически левичар, макар и 
масон. Определения за морала 
са давани от Платон, Кант, Ниц-
ше, Исус Христос, но тъй като те 
не са дълбали твърде много вър-
ху аморалността, струва ми се, че 
е налице недоразумение по въ-
проса от страна на либералния 
ляв словенски професор с авс-
тро-унгарска нагласа. Когато ня-
кой се осмели да обхване всички-
те бели световни теми, използва 
анекдотична лексика, за да обяс-
ни нещата, които се случват пред 
очите ни. За студентите по све-
та, които още не са се обучили да 
сравняват, Жижек е известен, све-
тило и това е най-важното. Няма 
значение, че казваното от него е 
глупост.

Ако приемате всичко какво-
то ви забраняват чрез екрана, а 
като докоснете дистанционното 
и от всеки друг източник полу-
чавате сходна картина или тон, 
вече сте им хвърлили въжето, 
което в крайна сметка най-до-
бре е сами да си го окачите. Ста-
вате съучастник на сътрудни-
ците на глобалистичния ъндър-
граунд, в чиято дейност, наред с 
другите, е нает и Жижек. Всичко 
това става във време, когато 

човешката 
безнравственост е 

условие за успех, 
когато слънцето на циви-

лизацията, на което до вчера се 
възхищавахме, залязва. Тога-
ва, всичките тези гости на екра-
на са просто измамници, които 
се опитват да пришпорят мър-

тъв кон, от чиято леш извира 
моделът, копиран от старлетки 
и проститутки, легализирали 
своя статус; от политици, кои-
то незаконно забогатяват; и в 
крайна сметка от този модел се 
измъкна и коронавирусът.

 Дали човек го е направил или 
наистина е бил изяден заедно с 
прилепа, това е без значение за 
нашата безнадеждност. Ние сме 
заразени много отдавна. Израс-
нали сме заедно с нашите деца 
и внуци във време, когато зна-
чение имаше какво казва спор-
тист или актьор за нещо важно, 
а не доктор на науките, който 
знае същността на проблема; 
когато вирусолог не може да от-
крие ваксина, защото заплатата 
му е като на шофьор на камион. 
Това беше цивилизация, за коя-
то казваха, че може да направи 
всичко, а сега сме свидетели, че 
не може да направи нищо. 

 Вирусът пристигна като 
философът-таз, който отдавна 
замъглява съзнанието ни, а и 
ние не бяхме наясно, че про-
падаме заради неговите ма-
нии. Всеки успешен спортист 
е по-важен от учените, виру-
солозите, онколозите. Всеки, 
който се пъчеше с огромното 
си богатство, се оказваше по-
добър от философите и ико-
номистите; познаваше исто-
рията по-добре от професи-
оналните историци; всяка 
курва в популярна телевизия 
знаеше по-добре как да се ор-
ганизира семейния живот в 
мирния и почтен свят.

Свят, в който реалността е 
профанизирана, а зрелището 
е сакрално; в който за учените 
няма място; в който сме нака-
зани със смърт, защото нямах-
ме сили да осъзнаем по-рано, 
че богатството не е всесилно, 
защото вярвахме на тази лъжа. 
Виждаме, че и с парите си те ня-
мат решение срещу мъничкия 
ковид.

Авторизиран превод:  
д-р Радко ХАНДЖИЕВ

ПАГУБНИ НЕДОМИСЛИЯ...

Имахме цивилизация, която 
смяташе, че може всичко, а сега 

виждаме, че не може нищо!

Емир Костурица: Сега е време, когато човешката безнрав-
ственост е условие за успех, когаро слънцето на цивилизацията, 
на което се възхищавахме, залязва
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Продължение от бр. 16

Спомних си, че през 90-те 
години на миналия век 
в книга на Живко Са-
хатчиев за Якоруда бях 

чела за такава подмяна. Авто-
рът цитираше и документи. Ето 
например писмо на Общонарод-
ния комитет за защита на на-
ционалните интереси (ОКЗНИ) 
до Областния управител на Со-
фийска област от 10 март 1995 
г.:

„Господин Областен управи-
тел,

Съгласно Закона за възстано-
вяване на имената на българите 
мохамедани, на гражданите, роде-
ни след 1972 г., се решава за фамил-
но име да се пише името на дядо-
то, а на гражданите, родени преди 
1972 г., се възстановяват предиш-
ните фамилни имена. Но бивши-
ят секретар на ОбС (Общинския 
съвет – бел. Е. А.), един от лидери-
те на ДПС в Якоруда, Мохарем Ос-
ман е извършил преднамерено ре-
дица нарушения, като:

Сюлейман Еминов Шиндев, 
роден през 1946 г., е записан сега с 
фамилно име Али;

Хюсеин Мехмедов Шехов, ро-
ден през 1935 г., е записан сега с 
фамилното име Мустафа;

Сабри Исмаилов Цикалов, ро-
ден през 1961 г., е записан сега с 
фамилно име Чикал;

Мехмед Айдънов Гълев, роден 
през 1936 г., е записан сега с фа-
милно име Исмаил;

Вихрен Албенов Црънков, ро-
ден през 1956 г., е записан сега с 
име, презиме и фамилно име Ре-
фат Бетола Бетола;

Салихе Айдънова Трамбуцова, 
родена през 1932 г., сега е записана 
с фамилно име Алваджи, след това 
записана Мехмед;

Налие Алишова Сирачка, ро-
дена през 1950 г., е записана сега с 
фамилно име Мехмед;

Джемал Юмеров Еланчев, ро-
ден през 1956 г., е записан сега с 
фамилно име Ислям;

Фатма Алипова Мръцова, ро-
дена през 1950 г., е записана сега с 
фамилно име Мустафа;

Емилия Райкова (Доспатлий-
ска) Гюзелева,  родена през 1958 г., 
сега е записана Емине Расим Мус-
тафа. Същата е от с. Аврамово.

Целта на тези закононаруши-
тели е скъсване с българския корен. 
Ще Ви посочим и следния случай: в 
с. Конарско двама активисти на 
ДПС изкарват от заведението 
бившия секретар на кметството 
Здравко Илиев Старков, удрят му 
два шамара и му разкъсват пас-
порта, защото още е с българско 
име.

Г-н Областен управител, мо-
лим Ви да наредите да се извърши 
проверка по посочените случаи и 
още други такива, както в Яко-
руда, така и в другите селища на 
общината, и се потърси съответ-
ната отговорност“.

(Цит. по кн.: Живко Сахтчиев. 
„Второто потурчване на Якоруда 
1990-1995 година“. Статии, писма, 
документи, разговори. Изд. „Зени-
ца“, Пловдив, 1996.)

ОКЗНИ възниква още на 7 яну-
ари 1990 г. в София след неочаква-
ния развой на събитията по т.нар. 
„възродителен процес“.

В отговора на Областния уп-
равител на Софийска област Ал. 
Балабанов до Живко Сахатчиев 

всичко това е потвърдено:
„Господин Сахатчиев,
Проверката на работна гру-

па от областната администра-
ция потвърди Вашите сигнали 
за грубо нарушение на Закона за 
имената на българските гражда-
ни от длъжностно лице в община 
Якоруда.

Материалите от проверката 
са изпратени до Районна прокура-
тура да бъде извършена предвари-
телна проверка по чл. 191 от НПК 
(Наказателно-процесуалния ко-
декс – бел. Е. А.), с цел да се съберат 
достатъчно данни за образуване 
на наказателно производство за 
извършено престъпление.

До Районна прокуратура сме 
изпратили и Вашето писмо до Об-
ластния управител от 10 март 
1995 г.“.

(Цит. по кн.: Живко Сахтчиев. 
„Второто потурчване на Якоруда 
1990-1995 година“...)

Познайте сами какво се е 
случило по-нататък... Ще ви 
подскажа: на 25 май 1995 г. в Раз-
ложката районна прокуратура 

е възбудено наказателно пре-
следване за груби нарушения 
на Закона за имената на българ-
ските граждани, но както пише 
Живко Сахатчиев, нищо по-на-
татък не се случва, а нарушите-
лят Мохарем Осман дори става 
кмет на Якоруда...

Този проблем не е разрешен и 
до днес – компетентните органи 
и политиците си затварят очи-
те, за да не усложняват, предпо-
лагам, излишно живота си, жур-
налистите нехаят, останалите не 
се интересуват – в краен случай, 
имат „мнение“, плод на емоции, 
но не и на компетентност. 

Поначало мислех, че този 
хитроумен ход към откровено-
то турцизиране на българите 
мохамедани през 90-те години 
е дело на Ахмед Доган. Оказа се, 
че не съм права. Един от онези, 
които носят пряка отговорност 
за небивало предателство спря-
мо тях и спрямо България, е Ми-
хаил Иванов. Той като че не раз-
бира какво всъщност е направил и 
в едно интервю от 2011 г. („Ахмед 

Доган няма принос за връщането 
на имената на турците и пома-
ците“) така се тупа в гърдите – все 
едно е извършил геройство: 

„Това беше вечерта на 4 март 
1990 г., когато една редакцион-
на група, включително предста-
вители на няколко неправител-
ствени организации, се бяхме съ-
брали да работим в сградата на 
парламента върху последната 
редакция на Закона за имената, с 
който да бъде възстановено пра-
вото на свободен избор на име. На 
другия ден предстоеше законът да 
бъде разгледан и приет от Народ-
ното събрание“.

(Цит. по: „Михаил Иванов: 
Ахмед Доган няма принос за връ-
щането на имената на турци-
те и помаците“. Интервю на 
Димитрина Чернева. – „ГЛАСО-
ВЕ“, 25.05.2011 (на адрес: http://
glasove.com/categories/kultura-i-
obshtestvo/news/mihail-ivanov-
ahmed-dogan-nyama-prinos-za-
vrushtaneto-na-imenata-na-turtsite-
i-pomatsite).

Така че тъкмо Михаил Ива-

нов би следвало да разясни едно 
неразрешимо противоречие в 
Закона за имената на българ-
ските граждани, между точка 
(1) и точка (6) в § 2. (Изм. – ДВ, 
бр. 94 от 1990 г.) от „Преходни и 
Заключителни разпоредби“. Ето 
двата текста:

„(1) Българските граждани, на 
които принудително са замене-
ни имената, могат по свое жела-
ние да възстановят предишните 
си имена“; 

„(6) Възстановяването или 
промяната на бащините и фа-
милните имена може да се из-
вършва по желание на граждани-
те и без съответните наставки, 
посочени в чл. 6 на този закон“. 

(Цит. по: „Закон за имената на 
българските граждани“. – „Държа-
вен вестник“, бр. 20, 9.ІІІ.)

Като как така, г-н Иванов, 
българи мохамедани „могат по 
свое желание да възстановят пре-
дишните си имена“, които са на-
ставки -ов, -ев, -ова, -ева, и съще-
временно имената – по тяхно 
желание – да не са същите, а 
други, т.е. „без съответните на-
ставки, посочени в чл. 6 на този 
закон“? Тогава какво възстановя-
ват тези българи – рождените си 
или някакви други имена? И не 
им ли се вменява по този начин 
неусетно, но безвъзвратно съв-
сем официално чужда идентич-
ност, която и без туй им е натрап-
вана през годините от враждебни 
на България сили, от която те са 
се опазили дори по време на роб-
ството? Защото наставките, посо-
чени в чл. 6 на закона като задъл-
жителни при бащиното име и фа-
милиите, са именно „-ов, -ев, -ова, 
-ева“, т.е. онзи елемент, характе-
рен за българските презимена и 
фамилии, който досега доказваше 
българската родова и народност-
на принадлежност на „помаците“ 
(българите мохамедани). Тъкмо 
тези наставки вече ги няма в име-
ната на мнозина от тях, без никога 
преди това да са липсвали. 

Незначителна уж подроб-
ност, да. Но нали от имената, 
нехарактерни за българската 
именна система, е една крач-
ка до фантазиите на турските 
пишман-професори за „помаци-
те турци“ или „родопските тур-
ци”, както и до фантасмагории-
те на нашенските пишман-уче-
ни и дилетанти-фантасти за „по-
машкия етнос“. Защото фактът, 
че някои от „помаците“ (българи-
те мохамедани) са били прину-
дени/подмамени „отгоре“ не да 
възстановят рождените си име-
на (с наставките на българската 
именна система, задължител-
ни по чл. 6 от закона!), а да взе-
мат съвсем нови – чисто турско-
арабски – имена, означава само 

едно: че са потурчени. А именно 
потурчването (или обособява-
нето им в „помашки етнос“) е да-
лекобойната цел на отродителите. 

За сведение на телевизионе-
ра от БНТ Иво Никодимов и ди-
ректора на БНТ Емил Кошлуков 
тяхното отродяване започна на 
29 декември 1989 година! 

И наистина, след като векове 
наред – и по време на робство-
то, и във времената на смутове, 
въстания и войни за обедине-
ние след Освобождението (1878 
г.) – турците не успяха да потур-
чат българите мохамедани, това 
се случи с тях в началото на 90-
те години на ХХ век, и то бла-
годарение на самите българи – 
техните братя по кръв! Всички, 
които с дела и думи работиха и 
участваха усърдно през годините 
в този пагубен за България процес 
на отродяване на нейните чада, 
все някога ще понесат за това, 
което са насътворили. То дори 
не е предателство. ТО Е ИЗМЯ-
НА НА КРЪВТА. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От всичко, казано дотук, е 

ясно едно: телевизионерът Иво 
Никодимов не е в час и не позна-
ва проблема, който коментира. 
Това си е негов проблем, разби-
ра се. Но се превръща в общона-
ционален проблем в мига, когато 
той се появява в БНТ и облъчва 
зрителите с въпиющата си не-
компетентност. Тук му е място-
то да подчертаем и вината на ди-
ректора на БНТ Емил Кошлуков, 
който не за първи път допуска от 
екрана на БНТ да се ръсят кли-
шета, непроверени неща, думи 
по инерция, които понякога са 
много близки до лъжата...

Остава надеждата, че незави-
симо от днешните вятърничави 
приказки на отделни национал-
но безотговорни политици, науч-
ни работници и лаици по темата, 
все някога ще се появят сери-
озни изследователи, които ще 
се ангажират с разнищването 
на предателствата и измените в 
новата и най-новата история на 
България... 

За тези, които искат да знаят 
истината за българите мохамеда-
ни, би било повече от необходи-
мо да се запознаят с изданията на 
Дружба „Родина“, реализирани 
от ТАНГРА ТанНакРа ИК, като 
например: „Заблуди и фалшифи-
кации за произхода на българите 
мохамедани“. Материали от науч-
ната конференция, Смолян – 29 
октомври 2009 г. (2010); „Българи-
те мохамедани. Лъжи и спекула-
ции“. Статии, бележки, научни до-
клади, писма. Първа част (2016); 
„Българите мохамедани. Лъжи и 
спекулации“. Статии, бележки, на-
учни доклади, кореспонденция 
на Дружба „Родина“. Втора част 
(2016). Очакват се още книги...
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преварващо отражение на ка-
тастрофата, но на неосъзнато 
и масово-поведенческо равни-
ще, преди всичко под формата 
на различни девиации.  Това са 
и модните залитания по окул-
тизма, и нарастване на престъп-
ността, и особено – увеличаване 
броя на самоубийствата, в част-
ност, сред младежта (интри-
гуващ е паралелът между раз-
пространението на „клубовете” 
на самоубийци в Русия от нача-
лото на ХХ в. и мрежовите гру-
пи на самоубийци в съвремен-
ната РФ).

В същото време върховете 
винаги се стремят да наложат 
на населението  своя картина  
на света или да я заместят със 
зомбираща видеопродукция. 

На стр. 9

От стр. 1
И резултатът е:  слепи во-

дят слепи, порочният кръг на 
лъжата  и самозалъгването се 
затваря. А нали именно кри-
зисните времена предоста-
вят невиждани възможности 
за адекватно —  такова-как-
вото то е в действителност — 
разбиране на реалността, за 
откриване тайните на систе-
мите и загадките около „кош-
чеевата смърт”* на техните 
господари. Забележително го 
е формулирала Надежда Ман-
делщам: „В период на брожение 

и разпад смисълът на близкото 
минало внезапно се избистря, 
защото още го няма равнодуши-
ето на бъдещето, но вече е рух-
нала аргументацията на вче-
рашния ден и лъжата рязко се 
различава от истината. Трябва 
да се прави равносметка, кога-
то епохата, съзрявала  в недра-
та на миналото и без бъдеще  
напълно е изчерпана, а новата 
още не е настъпила. Този мо-
мент почти винаги се изпуска и 
хората тръгват към бъдещето 
без да са осъзнали миналото”. 

Да живееш в настоящето в 
съответствие с картината на 
реалността от вчерашния ден  
съвсем не е безобидно: вместо 
да воюват с настоящето, хора-
та се бият със скелетите и дра-
коните на миналото, пропус-
кайки ударите и изстрелите 
от бъдещето. Бият се с госпо-
дарите на отиващата си епоха, 
с техните привилегии и сим-
воли, без да забелязват как с 
викове за свобода, равенство 
и права на човека, ги 

яхват  господарите 
на бъдещето, новите 

готованци, 
които ще им се наложи да 

носят на гърба си, както Син-
дбад мореплавателя е носел хит-

рия старец („пето пътешест-
вие"). Точно затова е важно да 
се разбира как функциони-
ра светът и какво се крие зад 
старите етикети. Например, 
когато ни кажат „Запад” ние по 
навик повтаряме, а всъщност 
него вече го няма – на мястото 
му се е настанил постзападът. 
Говорят ни за християнската 
цивилизация на Запада, а нея 
практически вече я няма – на 
мястото й се  е появил пост-
християнският социум.  Обяс-
няват ни за светлото бъде-
ще на световния среден слой 

(„средна класа"), затова, че в 
глобалния свят бедните ще 
попълват все повече редици-
те й, а в действителност сред-
ната класа все повече запада 
дори на постзапад. Нещо по-
вече, ако тя започне да расте 
отвъд постзападните грани-
ци (Китай, Индия, Бразилия 
и т.н.), над света ще надвисне 
заплахата от 

планетарна катастрофа 
на суровините, 

световен глад и глобално 
„преселение на народите” 

(„нашествие на неоварва-
рите"), още повече, че време-
то за това наближава: вели-
ките преселения се извърш-
ват приблизително веднъж на 
800-900 години.

Накъдето и да хвърлиш 
поглед: държава, полити-
ка, гражданско общество 
— всичко това вече почти е 
nature morte, „мъртва природа". 
В най-добрия случай — е нари-
сувана върху платно картина, 
така че фалшивото огнище да 
бъде представено за истин-
ско, а със самото платно да се 
прикрие „тайната вратичка 
към бъдещето”, където госпо-
дарите на световната игра ня-
мат намерение да пускат по-
голямата част от човечество-
то и най-вече нас, руснаците. 
Защото на тях им са крайно 
нужни нашите ресурси, на-
шата територия, максимално 

„очистена” от население, за-
щото ние исторически сме до-
казали: 

руснаците са 
единствените в света, 
които могат успешно 
да се съпротивяват на 

Запада, 
да го бият и да създават ал-

тернативни форми на евро-
пейска (но не западна и не ка-
питалистическа) съвременна 
(Modern) цивилизация. Наш 
реален Модерн беше систем-
ният антикапитализъм, въплъ-
тен в СССР. Тъкмо по тези при-

чини вече четвърт век у нас се 
рушат промишлеността, нау-
ката, образованието, здраве-
опазването — под съпрово-
да на сдържано-оптимистич-
ни рапорти за някакви си уж 
постижения. Това напомня си-
туацията от „Охлюв на склона” 
на братя Стругацки: цели села 
потъват под земята, а СМИ го 
представят като поредно „по-
стижение” и „издигане”.

Още един пример: предста-
вят ни глобализацията като 
някакъв уж обективен про-
цес, който уж нямал алтерна-
тива, при което бъркат (от-
части съзнателно, отчасти от 
тъпота) глобализацията с ин-
теграцията и интернациона-
лизацията. По-точно, алтерна-
тива май имало, но вътре в са-
мата глобализация — по-бавна 
и равноправна, а нейни творци, 
както се предполага, щели да 
станат страните от БРИКС. И 
макар възторзите по отношение 
на глобализацията да поутихна-
ха, на недотам безобидните й 
„аватари” и досега се хващат 
разни наивници. 

Освен съзнателните и „по-
лусъзнателни" изопачавания 
на реалността има и такива, ко-
ито са свързани с това, че вни-
манието ни най-често е при-
ковано към определено прос-
транство (в ущърб на други) 
и е ограничено от определено 
време — крат косрочният дне-

шен ден. Това е разбираемо и 
в много отношения естествено, 
обаче последиците от подоб-
на избирателност често са ка-
тастрофални, особено в средна 
и дългосрочна перспектива. Ето 
какво имам предвид. Ние неот-
клонно наблюдаваме онова, 
което се случва в света, в голя-
мата политика, съсредоточа-
вайки се върху Запада и най-
вече върху САЩ: президент-
ските избори, какво бил казал 
Тръмп, какви ги мътела Хилари 
и т.н. Разбира се, върху кризите 
и войните: Сирия, Каталуния, 
Венецуела и много други. При 
цялата важност на тези събития 
обаче виждаме онова, което е 
на повърхността, краткосроч-
но-събитийното. Има по-не-
забележими процеси, чиито 
последици се разгръщат про-
дължително време, но когато 
се разгърнат създават такива 
ситуации, пораждат такива 
кризи, които променят, а по-
някога направо преобръщат 
хода на историята. Днес таки-
ва процеси се развиват в пе-
риферията на Запада, ядрото 
на капиталистическата систе-
ма, тоест на „развития свят”, в 
света на бордеите, и по прави-
ло ги забелязват едва тогава, 
когато те се изправят в пълен 
ръст, застанат на прага във 
вид на многомилионна армия 
от варвари. И когато настъпи 
денят Д и часът Ч, когато за-
звънят Камбаните на Истори-
ята, става ясно: онова, с което 
хората са живеели и от което 
са се вълнували, което са смя-
тали за Голяма Политика и са 
го следели като важно и съд-
боносно, не е 

нищо повече освен 
незначително шоу от 

Голямата Игра, 
чиято голяма награда се раз-

играва някъде далеч; незначи-
телно – на фона на тектонични-
те размествания, от които „на 
дните в суетнята миша” (А. С. 
Пушкин) малко са се интересу-
вали. Е, разбира се, че е по-инте-
ресно с кого спи Мадона, на кол-
ко възлиза реалното състояние 
на Уорън Бъфет и повлияли ли 
са руските хакери върху амери-
канските избори. Това прилича 
на настоящето-бъдеще. Но не. 
Бъдеще са албанците в Рим, 
арабите в Париж и мексикан-
ците в Лос Анджелис. Бъдеще 
е „мюнхенският султанат”, 
„марсилският вилает”. Бъде-
ще е „джамията Парижката 
Света Богородица”. Уточнявам: 
едно възможно бъдеще, ако в 
Европа не се извърши, както 
би казал М. О. Меншиков, „ня-
каква смяна на енергиите”. 

Нещо като репетиция или 
по-точно като 

спомен за бъдещето 
беше миграционната кри-

за в Европа, но тя премина и 
не че я забравиха, но се опи-
таха да я заличат от съзнани-
ето си. Обаче проблемът не из-

Сенчестата страна 
на съвременния свят

Елена АЛЕКОВА

ДОКОГА ЩЕ ПРЕДАВАМЕ 
СЕБЕ СИ И БЪЛГАРИЯ?

Българска национална телевизия отново сее лъжи

* Кощей Бессмертный, Кащей - персонаж от източнославянската мито-
логия и фолклор и особено от руските вълшебни приказки. Зъл магьосник, чия-
то смърт е скрита в няколко хитроумно прибрани едно в друго, на принципа на 
матрьошките, животни и предмети: „Сред морето, сред океана има остров, на 
този остров расте дъб, под дъба е заровен сандък, в сандъка има заек, в заека – па-
тица, в патицата – яйце, в яйцето – игла – смъртта на Кошчей.”   - Б. пр

Един от онези, които носят отговорност за небивалото предател-
ство към българомохамеданите и към България е Михаил Иванов



брой 17, 28 април 2020 г.  брой 17, 28 април 2020 г.Стр. 10 Стр. 11СВИДЕТЕлСТВа И РаЗМИСлИ пИСаТЕлСКа ТРИБуНа

чезна, демографският котел 
извън расово и демографски 
застарелия западен свят кло-
кочи. Когато той заври и капа-
кът му отхвръкне,  тогава ще 
стане страшно: избухването на 
котела ще е решителният при-
нос в настъпването на новото 
Тъмновековие и ще обуслови 
редица черти на новия пост-
катастрофичен (за мнозина — 
постапокалиптичен) свят. А за-
сега всички тези неща се въз-
приемат от световния Юг като 
доста далечен умерено-тре-
вожен фон  на европейското 
(северноатлантическо) битие 
— като варварски свят (Pax 
Barbaricum) от времето на къс-
ната Римска република и Рим-
ската империя. Но нали не 
бива да се забравя как е завър-
шило всичко в случая с Рим? 

От края на II в. на н.е. вар-
варите са били постоянен вън-
шен фон, а след това и фактор 
от живота на Римската импе-
рия. През  113-101 г. пр.н. е. 
Републиката е  водела войни 
с кимврите и тевтоните. През 
102 и 101 г. Гай Марий нанася 
поражения на противника в 
битките край Аква Секстия и 
Верцел, с което войната при-
ключва. По това време числе-
ното съотношение между Рим 
и варварите, римската войска 
и варварите е приблизител-
но еднакво. За няколко столе-
тия, докато Рим живеел свой 
живот, преминавал от кризи 
към стабилизиране и от ста-
билизиране към поредни кри-
зи, броят на варварите, за-
селващи се по периметъра на 
римските граници съществе-
но нараснал, военната запла-
ха от тяхна страна се умножи-
ла по демографския им потен-
циал. При това и Рим от  III в. 
нататък западал, преставайки 
да бъде Рим, вътрешно се раз-
лагал, загубвал ценностите си 
и се оварварявал — излезли 
на мода източните култове, в 
живота навлязло варварско-
то облекло, стремежът на ели-
та към хедонизъм, настъпи-
ло разложение сред низшите 
слоеве и т.н. 

С други думи, в продълже-
ние на няколко столетия край 
Империята израствало демо-
графско възвишение, което 
щом тя отслабнала, се срина-
ло върху нея и я съкрушило. 
И макар 

финалът на 
съкрушаването 

да се проточил близо сто го-
дини, фактът си остава факт: 
инфилтриралите се в импе-
рията и уседнали там, подкре-
пили външния натиск и неща-
та се случили по Тойнби: ком-
биниран удар от вътрешния 
и външния пролетариат — и 
край. 
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Но този удар демографски е 
узрявал и се е подготвял в про-
дължение на три столетия, би-
дейки външна канава в борба-
та на римския елит за власт и 
собственост. А  в същото време 
е цъкала бомбата със закъсни-
тел, на която (както  и на дълго-
срочните последици от цъкане-
то й) обръщали твърде малко 
внимание: варварите са някъ-
де там, оттатък границата. 

Днес световната ситуация 
отчасти напомня времето на 
късната Римска империя. При 
цялата повърхностност на ис-
торическите аналогии, при все 
че съвременният свят е неиз-
меримо по-сложен от света от-

преди хиляда и петстотин го-
дини, понастоящем пак има-
ме империя (Постзапад), пак 
презряла и не само постепен-
но губеща хегемонията си, но 
и затъваща в упадък: иконо-
мическа криза, размиване на 
средната класа, интелектуал-
но-волева деградация на ели-
та и населението като цяло, 
криза на семейството и зали-
чаване на традиционните цен-
ности, дехристиянизация, из-
дигане на половите извраще-
ния и бездетността в норма, 
фактически отказ от трудова 
етика в  полза на хедонизма, 
потреблението  и много други 
неща, благодарение на които 
се е извършило изграждане-
то, развитието на Запада като 
цивилизация. 
Социокултурният и волеви 

имунитет на Запада 
стремително се срива, 

което се прояви, примерно, 
в редица европейски страни 
по време на миграционната 
криза. Тогава се оказа, че мъ-
жете европейци са неспособ-
ни да защитят своите жени и 
деца — condition sine qua non 
от нормалното състояние на по-
пулацията — от пришълците 
мигранти, при положение, че 

последните засега са малцин-
ство. А нали защитата на сам-
ките и потомството от самците 
са в основата на съществуване-
то/оцеляването на популация-
та.  Изобщо не споменавам за 
случая, когато за изнасилване на 
пони от зоологическа градина в 
Германия, извършено от сирий-
ски мигрант, насилника го за-
плашва много по-голяма присъ-
да, отколкото ако беше изнаси-
лил жена или дете.

Днешното противопоста-
вяне в Европа на белите ев-
ропейци и чужденците носи 
принципиално нов характер в 
сравнение с противопоставяне-
то на римляните и варварите и е 
утежнено от ред обстоятелства, 
чиято съвкупност,  по същество, 
почти не оставя на белите ев-

ропейци никакви шансове; в 
известен смисъл за тях може да 
се каже същото, което цицерон 
е казал за убития Катилина 
и сподвижниците му: vixerunt 
("отживяха", "свършиха"). Об-
разно по този повод се изразява 
С. Хелемендик: "Нашите охра-
нени европейски братя… вече 
са приключили със съществува-
нето си в историята, тях вече 
ги няма. Докато седят в свои-
те банки и броят шумолящите 
хартийки, улиците им превзеха 
затормозените от многовеко-
вен пещерен инцест албанци… 
Нашите охранени европейски 
приятели… засега не разбират 
какво се е случило. И най-вече из-
общо не разбират, че никакви де-
мократични или поне мирни ре-
шения случилото се не може да 
има… Това е краят, това е обе-
щаният залез на Европа”. Изпа-
дане в Отвора на Историята, ще 
добавя аз. (Асоциация с играта 
на билярд, когато топката пада в 
един от отворите (джобовете на 
билярдната маса. – б.пр.). 

Едно от главните днеш-
ни обстоятелства се състои в 
това, че макар римляните и 
варварите да са били предста-
вители на различни етноси, 
но и едните и другите са спа-

дали към една и съща раса, 
а в религиозен план са били 
езичници: дори през в IV-V 
в. християнизацията на Рим 
не е била извършена напъл-
но. Съвременните европейци се 
различават от мигрантите, пре-
върнали се вече във „вътрешен 
пролетариат” (обаче не в ка-
питалистическия, а в римския 
смисъл на термина: такива, ко-
ито често изобщо не работят, 
а паразитират върху държа-
вата, настоявайки за хляб и 
зрелища и при това активно 
се плодят) не само етнически, 
но и расово, класово и социо-
културно (религията). С други 
думи, срещу относително бла-
гоустроения толерантен (то-
ест лишен от воля за съпро-
тива) бял европеец, често на 

средна или в напреднала въз-
раст, се изправят 

млади агресивни 
араби и африканци, 

преобладаващият брой от 
които са мюсюлмани. 
По-голямата част от тях 

изобщо няма намерение да се 
интегрира спрямо умираща-
та постзападна система, а се 
опитва да я възседне и смач-
ка, било като паразитира вър-
ху нея, било като я превърне в 
обект на криминални дейст-
вия. 

Вече 6-8% са чужденците, 
при това млади, бедни, агре-
сивни, уверени в ценностите 
на своята религия, а следова-
телно и в своята културно-ис-
торическа правота,  на които 
„противостоят” възрастни, 
сити, обезверени, толерантни 
(повтарям: лишени от воля за 
отстояване на своето и съпро-
тива на чуждото) европейци 
— това е сериозен проблем, 

променящ тъканта, вътреш-
ността на европейския соци-
ум. Изглежда ще са достатъчни 
15-20%, за да се измени балан-
сът кардинално и необратимо. 
А този процент — няма съм-
нение — ще бъде достигнат. 
Както заяви един палестински 
активист, арабите имат оръ-
жие, по-сериозно от атомната 
бомба — матката на арабска-
та жена.
Демографският котел на 

Юга 
възвира стремително: мо-

жем само да въздишаме по 
древните времена, когато около 
римските варвари са се размо-
тавали четири и кусур столетия; 
на днешните ще са им доста-
тъчни стотина години, а най-
вероятно – няколко десети-
летия. Повтарям: ние наблю-
даваме кипящата пяна върху 
повърхността на котела, но ре-
шаваща роля ще изиграе оно-
ва, което се крие под нея. Кой-
то не е сляп вижда: към среда-
та на XXI в. повече от полови-
ната население на света (ако 
оценките са верни,  4,5 млрд. 
от 8) ще живее в Китай, Индия 
и Африка. Тези региони няма 
да могат не само да изхранят, 
но и екологически да удържат 
такава човешка маса и хор-
ската лавина ще се устреми 
натам, където е чисто и светло 
и където живеят мъже, неспо-
собни да защитят дори самите 
себе си, да не говорим пък за 
слабите от мира сего. 

Добре дошли в новата 
епоха на преселението на 

народите! 
Още малко – и ситуацията 

в Европа ще можем да описва-
ме със стиховете на А. Блок:

…когато хун свиреп
пребърква трупове, когато
подпалва църкви, градове и 

степ
и ръфа плът на бели братя!..
(„Скити”)* *
Прев. Кр. Георгиев
На същите онези охране-

ни европейски братя, за кои-
то беше писал С.  Хелемендик. 
А на хората, склонни да прием-
ат всичко това за преувеличено 
паникьорство ще отговоря: по-
добре да се притесниш за пет 
минути, отколкото цял живот 
да си покойник, изгнаник или 
роб на чужденци. 

В самото начало на V в. от 
н.е. знатният римлянин Си-
доний Аполинарий пише на 
свой приятел затова колко му 
е хубаво и спокойно да седи 
във вилата си край басейна, 
наблюдавайки как над водата 
е застинало водно конче. „Жи-
веем в прекрасно време” – прави 
заключение той. След няколко 
години (в 410 г.) Аларих раз-
грабва Рим, а портите му от-
варят „вътрешните пролета-
рии". Най-доброто средство сре-
щу „синдрома на Сидоний Апо-
линарий”  е принципът „който 
е предупреден той е въоръжен”, 
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Кажи, къде е радостта, поете?
Кажи, къде са точките опорни?

Не ти оспорват вече стиховете,
макар че те са не по-малко спорни.

Не ти отричат правото да страдаш.
Съгласни са дори да бъдеш нов...

... И в несъпротивлението падаш,
като в една целувка без любов.
(“Кажи, къде е радостта, поете?”)

Ако в ранните стихосбирки на Левчев 
преобладава възторженият летопис на 
строежите, на вътрешните пулсации и уси-
лията за изграждане на ново общество (“Но 
преди да остарея”, 1964, “Пристрастия”, 
1966, “Обсерватория”, 1967, “Рецитал”, 1968, 
“Стрелбище”, 1971, “Свобода”, 1974), в по-
късните му творби надделява съмнение-
то, объркването, разочарованието, умо-
рата. Може би защото поетът интуитив-
но долавя драматизма на новото време. 
Започнал е „големият лов”, пуснати са ви-
качите на вечността, човечеството е подго-
нено като ранено животно... Като яростно 
слънце изгрява предчувствието за идващи-
те нови социални разломи, във въздуха ви-
тае някакво непредотвратимо усещане. И то 
не е само за катастрофични сътресения в 
конкретното, в българското общество; не 
е само за трусове в общопланетарен и со-
циален мащаб. То е усещане за трагични-
те колизии в душата на отделния човек, 
за опасните нравствени деградационни 
процеси, които идват  с края на века, а с него 
идва и голямата катастрофа:

Часът е час за смърт.
И от самия връх
на небесата
пада
последната звезда.

Предутринникът лъхва
и довява 
предчувствие
за края на света.

(“Големият лов”)

Ето едно стихотворение, което велико-
лепно илюстрира как историческото пос-
лание дава точен и проницателен отго-
вор на въпросите, които преследват и въл-
нуват  човека от края на двайсети век:

Смъртта е тайнство. 
 Страх... Но край – едва ли.
Земната люлка в пустотата ме люлей.
И чувам сферите –  

 кристалните сигнали –
аз, който не избягах от Помпей.

Преди разкопките да ме разкрият –
свит като ембрион, тих, вкаменен –
аз просто устоях срещу стихиите.
И забравимото се вкопчи в мен.

Аз гледах как вий бягате надолу
към лодки и спасителни лъжи.
Окрали храмовете, вий се молехте
грехът на чужда памет да тежи.

Човеци. Зверове... Изчезна всичко.
Как хубав бе пустинният Помпей!
При мен останаха две-три тревички.
И слава допълзя като злодей.

Смениха Бог. Проучиха Вулкана.
Градът развратен станал е музей.
И само аз при себе си останах –
аз, който не избягах от Помпей.
(“Аз, който не избягах от Помпей”)

Съществен структурообразуващ еле-
мент в поезията на Любомир Левчев в та-
къв аспект става въображаемият диалог, 
реторичното поставяне на въпроси, своеоб-
разната словесна фехтовка, която позволя-

ва на автора да разгърне не само идеята си, 
но и да организира формата на стиха, архи-
тектурата на лирическата визия. Това спо-
ред мен е обяснението защо толкова чес-
то поетът естетизира патоса, защо пате-
тизира естетичното, защо емоционали-
зира идеята или идеализира емоцията. 
И твърде често върви от пластическото 
видение към стиховидението, към сло-
весния пейзаж, към музикалния мотив 

и изследването на загадъчните обеми на 
думите. И от техните невероятни съче-
тания се ражда онзи вълнуващ свят на 
Левчевските разгърнати метафори. 

Един от малкото съвременни българ-
ски лирици, който се стреми да изгражда 
стихотворения метафори, и твърде често 
го постига, е Любомир Левчев. Ирационал-
ният, имагинерният характер на епохата 
привлича като магнит поета и неговите 
стихотворения-метафори като в мрежа 
улавят параметрите на необяснимите 
ирационални послания. Това е особено 
видно в стихотворението „Разсъмване”:

…
Свърши времето, което
наричахме история
и светъл ден,
а се оказа нощ.
Без слава.
Довиждане до следващата лава!

Късните лирически творби на поета 
твърде ярко илюстрират тази тенден-
ция. В “Микроскопична балада”, “Санти-
ментална кабала”, “Под сянка на звезда”, 
“Свечеряване”, “Удоволствието да губиш”, 
“Последен разговор за всичко”,  все по-чес-
то се появява образът на Смъртта. Докато 
обаче ранният Левчев мечтаеше да назна-
чи Смъртта за своя секретарка, сега нейни-
ят образ е твърде езотеричен. Поетът се 
опитва да открие тайната целесъобраз-
ност, скрития смисъл на този всевиждащ 
и контролиращ всичко образ. За него той 
е последна Съвест на епохата, вътрешен 
Самосъд, огнена Вечност, Вход, но съще-
временно и Изход, Арка към неведомото 
и невидимото познание. И може би краен 
отговор на всички въпроси, които измъчват 
човека.

Смъртта отново в моя дом се крие.
Чувам я нощем как минава
по коридора. Влиза в кухнята и пие
вода от стъклената кана.
Тогава бързо ставам,
но не съм успял да хвана
нито една действителна следа от нея.

Не се люлее полилея.
Часовникът работи 
 и светът изглежда вечен.
Като забравен кран 
 тече човешка реч и...
…
невръстно бъдеще пищи и моли минало-

то да не си отива.
(“Последен разговор за всичко”)

И поетът отново се сблъскваме със 

страшния въпрос: защо невръстното бъ-
деще пищи и не иска уж лошото минало 
да си отиде. Нали изнизващият се двай-
сети век е най-ужасният, най-кръвопро-
литният, най-чудовищният в новата ис-
тория на човечеството!

Какви ли апокалиптични видения и 
прозрения са навестявали поета в нощи-
те на неговото поетическо съзерцание 
и са окръгляли с тези въпроси великата 
традиция големите български поети да 
бъдат своеобразни, но безпогреини про-
роци на своето време?!... 

Те винаги са били най-тънката стру-
на на мисълта и усещането за развитието 
на обществото, дори и след десетилетия, 
след като са напуснали тази земя. Ако на-
правим бегъл преглед на българската пое-
зия от Ботев до Геров, не може да не ни уди-
ви изумителната способност на поетите на 
България да предугаждат не само бъдещи-
те социални разломи и трансформации, но 
и раззиналите  бездни в душата на отделния 
човек. Любомир Левчев се нарежда в тази 
фаланга от ярки български поети, които 
определят лицето на българската лирич-
на поезия. Той е един от поетите, в чиито 
вени тече топлата и неумираща лириче-
ска кръв на Отечеството.

Той е ярък продължител на светлата 
традиция големите  поети на България 
да бъдат  не само естетико-художествен 
глас и съвест на своята епоха, но и социа-
лен, и нравствен ориентир за движение-
то на човека във времето, да бъдат верен 
камертон за неговите пулсации в душата 
на отделния човек и обществото.

За Любомир Левчев невидимият свят 
е като безкрайно изречение, а видимият 
свят е арената, на която поетът е гладиа-
тор с меч от светлина. Той се подвизава 
на тази сцена, където зад драми и фар-
сове, зад гротески и трагедии, водевили 
и пантомими, тече несекващата битка 
на славата със забвението, на живота със 
смъртта. 

Повече от шест десетилетия поетът Лю-

бомир Левчев се опитваше да разгадае тай-
ната на изминалия вече ХХ век. Той съзер-
цаваше столетието като “прозрачен стъклен 
съд” и безподобното му перо го превърна в 
най-поливалентния творец в поетичната 
кохорта на  философите-лирици и пласти-
ци в съвременната българска поезия. Той 
не само наблюдаваше драмата на епоха-
та като неин хронист, но се опитваше да 
разбере и трудната загадъчност на ос-
новното разделение  между посветени и 
външни, между виждащи с вътрешното 
си зрение и „слепците  с очи”, както би ка-
зал геният Ботев.

Езотеричен и конкретен, екзистенциа-
лен и остро социален, поетът в едни от по-
следните си творби, “Селена”, „Лявото око 
на Боговете”, ни поднесе и трагичния об-
раз на сменящата се карта на Балканите 
– “както се сменя превръзка на рана”. Лю-
бомир Левчев бе прозрял, че животът 
на конкретното отечество е пулсация-
та, без която не може да живее световна-
та душа. Ето защо с цялото си творчест-
во той е едновременно трагичен, мъдър 
и състрадателен; абстрактен и космично 
извисен, но преди всичко  дълбоко пото-
пен и пропит от отечествените надежди 
и терзания. И като такъв се записа в пан-
теона на българската поетична слава.

Сенчестата страна 
на съвременния свят

Гладиатор с меч 
от светлина
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** Всъщност, това е цикъл от 5 
стихотворения, обединени от загла-
вието „Наивност”, написани през 1963 
г. Ето първата строфа: 

Наивност!
Стига умиление!
Тя не е благодат, летеж.
Тя може да е просто леност,
отказ света да разбереш.  – Б. пр. 

Руснаците са единствените, които могат да се съпротивляват на запада, да го побеждават и да 
предлагат алтернативи за световното развитие
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Днешната българска поезия пред-
ставлява удивителен организъм, 
който, от една страна, се разви-
ва в съответствие с пулсациите на 

социума, а от друга, има самостоятелен 
интелектуален и духовен живот. Неза-
висимо от празните брътвежи на раз-
лични литературни некрофили, които 
полагат неимоверни усилия да убедят 
общественото мнение, че последните 
петдесет години  в българската поезия 
са били пустиня, ние виждаме, че се от-
крояват имената на неколцина съвре-
менни поети, които съхраняват жива 
и продължават съзидателната енер-
гия на голямата българска поезия, раз-
гръщат поетическите завети на Христо 
Ботев, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, 
Димчо Дебелянов, Гео Милев, Николай 
Лилиев, Никола Вапцаров. Достатъч-
но е да споменем тук автори като Валери 
Петров и Александър Геров, Иван Пей-
чев и Веселин Ханчев, Богомил Рай-
нов и Георги Джагаров, Павел Матев и 
Петър Караангов, Любомир Левчев и 
Христо Фотев, Стефан цанев и Никола 
Инджов… 

Сред тези имена особено място зае-
ма Любомир Левчев, който на 27 април 
2020 г. трябваше да навърши 85 години. 
Големият поет се пресели в по-добрия 
свят само няколко месеца по-рано – на 
25 септември 2019 г.  Предизвикателно 
дързък още с първите си книги (“Звез-
дите са мои”, “Завинаги”, “Интелигент-
ска поема”), той привлича вниманието 
на критиката и на читателите с реди-
ца многопосочни, а нерядко и взаимно 
изключващи се внушения.

Първоначалната поетическа позиция, 
която поетът афиширано (а понякога и 
скандално) защитава в първите си лири-
чески сбирки, е желанието за естетико-ху-
дожествено взривяване на щампите и ка-
ноните на една архаизираща се поетика и 
поетическа визия, на баналното статично 
поетическо зрение. От една страна, пър-
вите книги на Левчев маркираха оня 
естествен лирически протест, който от-
разяваше адекватно социалните раз-
движвания в средата на петдесетте го-
дини на XX век. От друга страна, самите 
художествени произведения индуцираха 
обратно, макар и на пръв поглед с незна-
чително влияние, социалните процеси 
и настроения. И маркираха началните 
тласъци на едно неминуемо размразя-
ване в последващото десетилетие. 

В този смисъл, първите книги на 
младите поети от 60-те години на XX 
век, предизвикваха различни реак-
ции. От една страна, почуда и симпатия, 
а понякога дори акламации, заради спо-
собността да се улови духът на новото 
време и да се претворява в нови ори-
гинални художествени форми. Второ – 
усещането за общност на поетическа-
та гилдия, движена върху крилете на на-
стъпващото обществено обновление на 
идеите и, разбира се, върху нова, освеже-

на естетика, освободена от догми, щам-
пи и клишета. И трето – съпротива сре-
щу казионната критика, заета по-ско-
ро с охранителни идеологически функ-
ции, която от тази позиция бе лишена от 
сетива за истинските художествени дос-
тойнства на творбите. 

Без съмнение Любомир Левчев е 
един от ярките смутители на литера-
турното спокойствие по онова време. В 
ранните негови творби (от “Звездите са 
мои” до “Позиция” и “Но преди да оста-
рея”), навсякъде и днес можем да разли-
чим онзи характерен негов дори наивис-
тичен изказ, неусложнените сравне-
ния, декларативно-публицистичният 
патос, изчистената образност и даже 
желанието за лирическо повествуване. 

А в по-късните творби (“Бавен марш”, 
“Сантиментална кабала”, “Небесен 
срив”) откриваме дълбините на едно 
все по-езотерично звучене, максимал-
но натоварване на стиха с литературни 
и митологични алюзии, реминисцен-
ции, многопластовост, полифонич-
ност, амбивалентност. Релефно и ярко 
тази особеност изпъква в “Пръстен и дру-
ги приготовления”, където вече поезията 
не е разказ, а своеобразно съзерцание, 
опит чрез Словото да се търсят дори 
скритите съдържателни послания на 
празното пространство, порив и не-
престанен стремеж да се открие сми-
съла на универсума, защото човекът е 
част от него, а универсумът е констру-
иран по законите на човешката хармо-
ния. 

В творчеството на Любомир Левчев се 
долавят своеобразни пулсации между 
лирическия пейзаж и експресията на об-
раза. Поетът прави постоянни опити да 
нарисува живота на идеята, да просле-
ди диханието на мисълта, да усети въ-
трешната енергия на метафората, па-
раболата, синекдохата, художествената 
елипса. Този творчески подход изяснява 
твърде добре и преливането, и взаимните 
дифузии между свободния, белия и кла-
сическия стих у него. Едно от любимите 
му средства е синкопът като структуро-
образуващ елемент. Левчев бемолизи-
ра и бекаризира стиха, ако трябва с му-
зикални термини да очертаем неговите 
поетически търсения. Словесната игра, 
художествената еквилибристика обаче не 
са самоцелен версификаторски похват, а 
обратно – те показват виртуозното владе-
ене на римата, ритъма, подплатяват уди-
вителния усет и разбиране на полифонич-
ното звучене на всяка дума, на комбина-
циите от думи, от които се ражда поезия-
та. Нейната магия всъщност е като при 
бинарното оръжие: самостоятелно ду-
мите са обикновени, но съчетани, раж-
дат съкрушителния блестящ, образен и 
интелектуален масив, и се превръщат 
в оръжие за масово емоционално по-
разяване на сетивата и възприятията. 
Стихът при Левчев акумулира метафо-
рично и ритмично напрежение. Мно-
го често то има почти музикална кон-
струкция, която накрая винаги  завърш-
ва с метафоричен код, който е ключът към 
смисъла вложен в него:

….
Когато ний ще бъдем само облак прах
подир смъртта, препускаща на бледен 

кон.
(“Смъртта, препускаща на бледен 

кон”)
Постоянният стремеж на Любомир 

Левчев да използва своеобразни му-
зикални конструкции или пластиче-
ски решения при изграждане на стиха 
има сериозна мотивация. Поетът се оп-
итва не само чрез съдържанието на думи-
те, но и звуково, и визуално да пресъзда-
де образа на епохата като живо същество, 
като единен организъм. Изплъзващият 
се и изключително противоречив неин 
образ, творецът извайва, като навлиза 
в социалните и психологически дълби-
ни на отделната личност. Левчев има 
едно твърде показателно стихотворе-
ние – “Нощната стража”. Това са по-
етични екстраполации върху велико-
то произведение на Рембранд. Реч е за 
онази невидима стража на вечността, 
която сякаш проверява епохата, про-
верява конкретния човек и неговото 
време и внимава за отправените нрав-
ствени послания към обществото. 

Конфликтът между високите прок-
ламирани цели и идеали, и действи-
телността, която бива заплашвана и 
завладявана все по-осезателно от пар-
венюшкия дух, от сектантската огра-
ниченост, от демагогията и елементар-
ната повърхностност, от пълзящата 
неискреност, са териториите на отго-
ворността на „нощната стража на веч-
ността”, която първа осъзнава живота 
като бременен с непреодолими соци-
ални разломи. Защото в крайна сметка 
големите думи се оказват изпразнени от 
съдържание и идеалът е почти обезсми-
слен, а социалната практика – отрица-
ние на благородната социална теория. 
Разстоянието между утопичната теория 
и компрометиращата обществена прак-
тика, се измерва вече, едва ли не със свет-
линни години. 

И българските поети през 60-те, 70-те 
и 80-те години на ХХ век по различен на-

чин, но дълбоко и талантливо, отразяват 
сътресенията в социалния организъм 
и в отделната човешка душа. Любомир 
Левчев се движи от Байроновата чаша за 
вино, направена от череп, през огнения 
следобед на двайсети век (да си спомним 
стихотворението “Пасо добле”), през порт-
рета на епохата (поемата “Гърците, които 
си отиват”), към тайнството на смъртта 
(“Аз, който не избягах от Помпей”). 

В такъв план става обяснимо систе-
матичното героизиране на историята в 
поезията на Любомир Левчев или най-
малко на личностите, които я движат. 
Тази особеност ще открием още в някои от 
ранните стихосбирки на поета (“Звездите 
са мои”, 1957, “Завинаги”, 1960, “Позиция”, 
1962), тя намира потвърждение и в по-къс-
ните му творби, например “Небесен срив” 
(1996) и “Пръстен и други приготовления” 
(1999). 

За Левчев историята е като живо съ-
щество – един несекващ лайтмотив, от-
правна художествена и нравствена точ-
ка, социален коректив, естетическа нор-
ма. За него човекът сам е история:

Човекът плаче.

Събират се край него минувачите,
покрусени като на погребение.
И както траките –
оплакват
съдбата на новородения...

Защо не му се радвате?

Човекът
сияе в свойта първа светлина.
На свойто време той законен син е –
повит във новини и бюлетини,
сам най-тържествената новина!

(“Човек”)

Той е тухла в огромната постройка на 
историята. И същевременно тя придобива 
чрез него човешки облик, нейното раз-
гръщане е белязано от човешки страсти 
и противоречия. И поетът пита, защо все 
пак човекът не се поучава от собствена-
та си история? Защо той не може да ос-
мисли нейните уроци и по този начин да 
предотврати постоянно повтарящите се 
трагедии? Защо влиза в едни и същи тра-
гически капани на живота? 

В поезията на Левчев това са не само 
реторични въпроси. В метафоричния 
подтекст той търси отговори, дири скри-
тия смисъл на човешкото движение в ис-
торията и на историческото движение 
на човека през нея. 

Един от способите това  да се постигне, 
той е открил в поетизирането на делника, в 
способността за делничност на самата пое-
зия - като всекидневие, изчистено от ба-
нални стереотипи и кухи форми. В този 
поетичен делник Левчев вижда невидимата 
светлина на някаква спиртоварна, на една 
асфалтова база, вижда сложните петоли-
ния на кремиковските скели, чува плача на 
момчето с разрязаните крачоли, съзерцава 
бавното реене на падащото в есента листо. 
И тук, през годините, можем да усетим осо-
беното люшкане от подчертания патос и 
публицистичния възторг към резигнаци-
ята, към скепсиса и  разочарованието:

На стр. 11

Стр. 12 пИСаТЕлСКа ТРИБуНа

Гладиатор с меч 
от светлина

Иван Гранитски

27 април 2020 – 85 години от рождението на поета любомир левчев

Любомир Левчев - aвтограф за 
приятелите на поетичното слово


