
www.novazora.net

www.zora-news.com

 ВТОРНИК, 12 май 2020 г. ЦЕНа 1 ЛВ. СОФИЯ ГОДИНа XXIV (XXX) БРОй 19

ЗОРа Е !

ISSN 1310-8492

ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ

ЗДРАВНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Евгени ГИНДЕВ

М
оже би най-недовол-
ни в дните на 75-го-
дишнината от вели-
ката Победа биха били 

всички, на които ужасно им се 
иска неговото име да не бъде спо-
менавано. Но в историята няма 
армия без върховен главноко-
мандващ. Особено, когато тя е по-

бедоносна. И когато е съкрушила 
най-невероятната военна маши-
на на света Вермахта. И това още 
повече извисява името и славата 
на Йосиф Весарионович Сталин.

Като личност и като дела 
Сталин е очевидно феноменът 
на 20-и век. Вече 60 години око-
ло неговото име продължават 
и нарастват философските и 
исторически спорове, правят 
се опити да се  принизява и 
дори да се отрича приноса му 
за победата на съветските на-

роди във Великата отечестве-
на война. Противопоставянето 
”загрява” и напрежението поня-
кога е до степен, че ако дуелите 
бяха разрешени щеше да се лее 
и кръв. Всичко това доказва, че 
искаме или не искаме, харесва-
ме ли го или не до там, Сталин е 
жив, Сталин е сред нас. Сталин 
е в свещения окоп на живота, 
сражаващ се срещу смъртта, 
срещу неправдата и винаги в 
името, и за народа. 
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75 години от великата победа

ИСТИНа, ОТ КОЯТО РУСОФОБИТЕ СЕ ИЗНЕРВЯТ

З
дравната система пре-
ди "демократичните ре-
форми" имаше своите 
недостатъци, но имаше и 

сериозни предимства, основно-
то от които беше нейният дъл-
боко социален характер. 

С предприетата здравна 
реформа не се положиха уси-
лия да се съхрани позитив-
ното от българското здраве-
опазване и да се опрем на ис-
торическия опит и традиции. 
Този подход не позволи да се 
анализират предприеманите 
промени в здравните систе-
ми на развитите страни в на-
стоящия етап. Така беше про-
пуснат историческия шанс да 
надградим и развием систе-
мата.

Какви са причините за 
незадоволителните 

резултати.

Всяка здравна реформа, за 
да бъде успешна преследва ня-
колко основни цели:

-  осигуряване на гражда-
ните по-добри възможности 
за избор на качествени здрав-
ни услуги;

- по-ефективно управле-
ние на все по-ограничените в 
глобален план здравни    ре-
сурси;

- по-справедливо възна-
граждение на здравните спе-
циалисти в зависимост от ре-
алния принос на всеки за подо-
бряване на здравните показате-
ли на населението. 

Основната причина за не-
успехите по пътя на реформи-
ране на здравната ни система е 
подмяната на целите със сред-
ствата на реформата. 

Политиците на прехода бяха 
пленени от атрактивни сред-
ства като смяна на модела на 
финансиране от данъчен с 
осигурителен, свободен па-
зар, свободен избор на лекар, 
договаряне на обем и цени на 
здравните услуги,  преструк-
туриране. Тези средства водеха 
до постигане на единствената 
цел - разграждане на същест-
вуващата система за здраве-
опазване, вместо нейното раз-
витие и адаптиране към нови-
те обществени и икономически 
реалности. Всичко това бе въз-
можно да се случи  поради лип-
са на всякакви експертни и на-
учни доказателства за необхо-

димите реформи в здравната 
система преди тяхното начало 
и на ефективна система за пуб-
личен контрол върху хода и ре-
зултатите. Българското обще-
ство днес заявява открито сво-
ята оценка за резултатите от  
реформите в здравния сектор - 
недоволни са гражданите, не-
доволни са и голяма част от 
медицинските специалисти.

Подменените цели на ре-
формата доведоха до фетиши-
зиране на смяната на модела 
на финансиране с осигурите-
лен и възложиха на него  авто-
матично решаване на всички 
проблеми на системата и на об-
щественото здраве. Самата смя-
на на модела на финансиране 
завари и обществото и здрав-
ната система еднакво неподгот-
вени. Едните очакваха да полу-
чат много повече и по-качест-
вени здравни грижи, а получиха 
по-малко, силно бюрократизи-
рани и на по-ниско професио-
нално ниво. Лекарите вижда-
ха в новия финансов меха-
низъм панацея за решаване 
на финансовите проблеми 
на здравеопазването и на са-
мите тях. Поради това те оч-
акваха готови рецепти и не 
търсеха възможности за ор-
ганизационни решения на 
повечето от съществуващи-
те в здравеопазването про-
блеми, които самите те мо-
гат да решат. 
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Пазарната стихия, която 
превърна българското здраве-
опазване в аритметичен сбор 
от търговски субекти и всич-
ки лекари в търговци, законо-
мерно натовари общество-
то с пъти повече разходи за 
здравеопазване, чието качест-
во се движи пропорционално 
на разходите, но в обратна по-
сока. Идеята за 
по-малко държава и повече 
пазар в здравеопазването 

доведе до липса на вся-
каква държавност в система-
та. Вместо развитие и усъвър-
шенстване на здравната систе-
ма в интерес на болния човек, 
ние постигнахме единствения 
резултат - разгром на общест-
веното здравеопазване и теж-
ко комерсиализиране на ця-
лата система. Липсата на адек-
ватен контрол върху разходи-
те за здравеопазване, води до 
генериране на ежегодни де-
фицити в системата, които се 
използват като мотив за изис-
кване на доплащания от па-
циента без всякакво норма-
тивно основание. Стотици хи-
ляди граждани без доходи на 
практика са лишени от достъп 
до здравеопазване.

Ликвидирахме поликлини-
ките и позволихме лекарски 
кабинети в гаражи и гарсони-
ери и то в 21 век. Разрушиха се 
всички структурни и органи-
зационни връзки в системата, 

което води до дезинтегриране 
на здравните грижи. Безконт-
тролното и немотивирано от 
страна на държавата разкри-
ване на нови частни болници 
и то само в големите градове, 
освен че натоварва  общество-
то с излишни разходи има за 
последствие миграция на ме-
дицинските специалисти към 
тях и създаване на сериозни 
дефицити от кадри дори в об-
ластните градове. Като приба-
вим към това изтичането на ме-
дицински специалисти извън 
страната, скоро ще се озовем в 
ситуация на тежък дефицит и 
в количествен и в качествен ас-
пект, както на медицински сес-
три, така и на лекари. В здрав-
ната система липсват всякак-
ви регламенти за какво па-
циентът трябва да доплаща 
когато боледува, след като си 
е заплатил здравните внос-
ки. Натоварихме го да плаща 
за избор на лекар и медицин-
ски екип, а вече и за сестра и 
санитар. Поради това, че НЗОК 
не заплаща всички медицински 
изделия при болнично лечение 
се разгърна широко творчест-
во на болничния мениджмънт 
да се заплащат от граждани-
те огромни суми при тежки 
заболявания, а дори и анесте-
зии при определени манипу-
лации. Под рубриката на „по-
добрени битови условия“ 

ползването на 
самостоятелна стая в 
болниците е на цена по-
висока от пет звезден 

хотел.
След като пропиляхме дос-

татъчно време в доказване на 
несъстоятелната  теза, че паза-
ра ще реши всички проблеми на 
здравеопазването, е време екс-
перти, управляващи и опозиция 
отговорно да подходим към не-
търпящите отлагане проблеми 
на българското здравеопазване. 
Трябва да намерим решение на 
дисбалансите в приходи и раз-
ходи за здравеопазване. Струк-
турните и управленски пробле-
ми на системата няма да решим 
с безконтролното откриване на 
нови болници, нито с непрекъс-
нати смени на директори в об-
ществените лечебни заведения. 
До кога бедна България ще 
продължава да готви меди-
цински специалисти за богата 
западна Европа, как да задър-
жим младите лекари в страна-
та? Видно, това не може да стане, 
докато не се изработи методика 
за формиране на работните 
заплати в обществения здра-
вен сектор, която да премахне 
огромните разлики в запла-
щането между отделните спе-
циалисти, някои от които са 
петцифрени суми и не гаран-
тираме привлекателно кариер-
но развитие за  лекарите и спе-

циалистите по здравни грижи. 
Всички политически партии ос-
тро се нуждаят от надпартий-
на професионална дискусия по 
тези проблеми и от консенсус-
ни решения за развитие на бъл-
гарското здравеопазване, а не от 
законови поправки «на парче», 
които не само, че няма да решат 
нито един от поставените про-
блеми, а ще създадат нови, кое-
то обществото няма да приеме. 

Финансирането на здрав-
ната система се нуждае от се-
риозен анализ на  необходимия 
и възможен размер на средства-
та за здравеопазване и на резул-
татите от сменения модел. Нека 
погледнем финансовите пара-
метри на здравеопазването в 
някои Европейски страни и 
преценим къде се намираме 
ние и какво трябва да напра-
вим. Средно за страните от ЕС 
се отделят около 8,9% от БВП 
за здравеопазване (Евростат). 
Германия изразходва 11% от 
БВП на страната, 3973 евро на 
глава от населението, при 13% 
от общите разходи за сметка на 
пациента; Франция съответно 
изразходва 11% от БВП, 3582 
евро на човек при 7% лично 
участие; Унгария - 7,2% от БВП, 
757 евро на човек, 28% лично 
участие; Чехия - 7,6% от БВП, 
1125 евро на глава от населени-
ето, 13% лично участие; Бълга-

рия 8,5% от БВП, 504 евро на 
човек, 48% лично участие на 
пациента - най- високият про-
цент в ЕС. 

Европейският път на раз-
витие на страната налага да 
се  запази и развива солидар-
ния модел на здравно  осигуря-
ване. Ниският брутен продукт 
на страната, а не процентът от 
него, е причина за невъзмож-
ността да се съизмерваме с ев-
ропейските разходи за здравео-
пазване. За да се доближим до 
системите за финансиране в 
ЕС, трябва  да се увеличат пуб-
личните разходи за здравео-
пазване и да се намалят лич-
ните разходи на гражданите, 
като държавата заеме своето 
място на равностоен участник 
в осигурителния процес по 
отношение на лицата, които 
тя осигурява. Тя трябва да пре-
разгледа категориите гражда-
ни, за които е поела ангажимен-
та да заплаща здравни вноски, 
да се освободи от заплащане-
то за лица с високи доходи, за 
да поеме своите ангажименти 
към социално слабите катего-
рии граждани. Недопустимо е 
държавата да заплаща здравни 
вноски за 2/3 от населението на 
страната и да внася 1/3 от бю-
джета на НЗОК. Не бива в тър-
сене на решения на финансови-
те проблеми на здравеопазване-
то да се заиграваме с внушения, 

че т.нар. демонополизация на 
НЗОК е панацея. Преди да гово-
рим по тази тема трябва добре 
да изучим Американския и ня-
кои Европейски модели на фи-
нансиране на здравеопазването 
и да си отговорим на въпроса за 
позитивите и негативите, които 
ще трябва да понесе общество-
то от поредния експеримент на 
сляпо. 

Опитът чрез смяна на моде-
ла на финансиране от данъчен 
с осигурителен да се решат 
всички проблеми на здрав-
ната система се оказа неуспе-
шен. Проблемите на собстве-
ността, на структурата, на уп-
равлението на системата на 
макро и микро ниво остават 
нерешени. Конституционните 
права на  българските гражда-
ни на достъпна медицинска по-
мощ и здравно осигуряване са 
вменени в дълг на държавата и 
тя не може повече да абдикира 
от решаването на тези наболели 
проблеми. Възможните реше-
ния са много. Въпрос на поли-
тическа воля е проблемите да 
бъдат ясно дефинирани, да се 
предложат за професионален 
и обществен дебат възможни-
те решения и да се поеме по-
литическата отговорност за 
избора. Освен проблемите на 
здравното осигуряване ня-
колко проблеми на система-
та трябва да получат спешен 

политически отговор и реше-
ния.

Няма аналог в Европа 
здравната система да 

е аритметичен сбор от 
търговски субекти, 

които в над 90% ползват 
обществен финансов ресурс, 
както и доказателства, че тази 
структура влияе позитивно вър-
ху организацията и качеството 
на здравното обслужване. Тър-
говският статут на лечебната 
мрежа доведе до сериозни де-
формации в мисленето как-

то на мениджмънта, така и на 
цялото медицинско съсловие. 
Твърдението, че основната 
причина за лошото състояние 
на здравеопазването е недос-
тигът на средства е невярно. 
Основната причина е орга-
низационния и управленски  
хаос в системата, разрушени-
те връзки между отделните 
нейни структури. Финансови-
те проблеми са на втори план.

Структурната реформа на 
здравеопазването се извършва 
стихийно, без ясна цел и очак-

ван резултат. Извън болничната 
помощ е приватизирана във ви-
сока степен като дейност, а бол-
ничната помощ се развива в по-
сока на непрекъснато разкрива-
не на нови болници с профили 
към атрактивни клинични пъ-
теки и локации само в големи-
те градове,  в отсъствие на вся-
каква обосновка за тяхната не-
обходимост. Този процес води 
до разграждане на обществе-
ната система за сметка на част-
ния сектор. Констатацията от 
някои автори, че реформата в 
извънболничния сектор е при-
ключила, изисква задълбочен 
анализ на резултатите. Ако цел-
та е била да се ликвидират об-
ществените поликлиники, тя 
във висока степен е постигна-
та. На тяхно място имаме раз-
дробена извънболнична по-
мощ, която не може да предос-
тави комплексна медицинска 
услуга, каквато е целта на про-
мените в здравните системи в 
развитите страни. Най-страш-
ното, докъдето вече сме стигна-
ли по пътя на здравната рефор-
ма е това, че забравихме какви 
са основната категории, с ко-
ито борави здравеопазване-
то - човешки живот, морал и 
професионализъм за негово-
то спасяване. Някой от поли-
тиците ни задава ли си въпроса  
какво правят хората в селата, 
които нито имат транспорт, 
нито пари за транспорт, нито 
лекар? Общинските болни-
ци загинаха, загиват и голя-

ма част от областните - Видин, 
Ловеч, Враца и много други. 
Какво правят хората от насе-
лените места там, как дости-
гат до лекар? Каква медицин-
ска помощ получават, когато за 
редица заболявания  има голя-
мо значение т.нар. златен час 
– първият час, който е реша-
ващ - инсулти, инфаркти. Как-
во се случва с тези хора, когато 
те нямат лекар, към когото да 
се обърнат. Или какво правят 
хората, които нямат доходи, 
нямат и здравни осигуровки.  
Единственият им контакт със 
здравната система е спешна-
та помощ. Тя е жертва на сгре-
шената здравна реформа, за-
щото поема всички случаи на 
здравно неосигурени лица, на 
неотложната помощ - темпе-
ратурни състояния, колеба-
ния в кръвното налягане и др., 
които се поемаха от 

поликлиниките, но тях 
днес ги няма. 

Държавата ни обаче продъл-
жава да плаща на сто процента 
от нашите данъци осигуровки-
те на хора, които официално от 
телевизионните екрани казват, 
че получават 7000 лева заплата. 
Говоря за държавните служите-
ли, служителите на Министер-
ство на отбраната, на МВР, съ-
дебна система. Но на хора, които 
нямат никакви доходи, които са 
продължително безработни, по-
вече от една година, никой не за-
плаща здравните осигуровки. 
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язовири няма, а съществува-
щите се взривяват. Цeните на 
стоките растат, когато нефта 
поскъпва и пак растат, когато 
нефта поевтинява. Ако нещо 
се строи, това са хотели, биз-
нес-центрове, молове, казина 
и квартали за богатите. Обик-
новените хора само губят въз-
можности за образование, за 
здравеопазване, за израства-
не... Няма преобръщане на со-
циалните пластове, няма со-
циални асансьори.

С други думи, в единият слу-
чай може да се видят успехите и 
само се приказва за „цената“, а 
в другият – само се приказва за 
успехи, докато цената се чувства 
непосредствено. Затова, в очите 
на обикновените хора, Сталин е 
символ на всички победи на съ-
ветската страна, на съветския 
Сталински проект. Може само 
да се задава въпросът: дали тези 
победи са постигнати благо-
дарение на Сталин или въпре-
ки него? 

Дори  да е „въпреки”, то кол-
кото Сталин и да е пречил, наро-
дът все пак ги е постигал. А кой 
знае защо, 

при управлението на 
антисталинистите, на 
народа не му се удава 

нищо да постигне. 
Излиза че или антистали-

нистите пречат много по-сил-
но на народа, отколкото е пре-
чил Сталин, или тяхната по-
мощ е такава, че вредата от 
нея е неизмеримо повече, от-
колкото от Сталин.

„Колкото повече днешният 
руски „елит”  тръби, че велики-
те постижения на Сталин са 
били постигнати с цената на 
жертването на тогавашния съ-
ветски „елит”, толкова по ще 
се убеждава руският народ, че 
без пожертването на днешния 
руски „елит”, велики постиже-
ния Русия няма да постигне”. 
(Анатолий Васерман – „km.ru”, 
8.06.2018 г. – б.а.)

Сталин разбра историче-
ската задача поставена от ис-
торията пред съветския на-
род и пред съветската държа-
ва. И я реши! Реши я, както 
знаеше и както можеше, и по 
цена, определена от неговото 
време и историческите обстоя-
телства. Това не значи, че той е 

добър или лош. Това означава, 
че Сталин УСПЯ! И който може 
по-добре, нека опита. Засега ни-
кой не е успял. И докато такъв 
успех няма, вълните на антис-
талинизма и на десталиниза-
цията ще се разбиват в огро-
мния, в несъкрошимия поста-
мент на Сталинските победи. 
И ако тези опити продължават 
още десетина години, ще можем 
да намерим антисталинистите 
само в Музея за восъчните фи-
гури на мадам Тюсо. (Като при-
мер виж съвременна антиста-
линска статия на Игорь Ярке-
вич – писател, лауреат на на-
градата „Нонконформизм-2012“ 
– „ng.ru” – 2.08.2018 г. – б.а.).

Всичко, което още живее 
в нас, в хората на постсоциа-
лизма, е изтъкано от остатъч-
ната енергия и незабравения 
смисъл на великолепния и ве-
лик Сталински „марш-на скок” 
- от овехтялото „вчера”, към „ос-
лепителното утре”! Това, че 
в Русия боготворят Сталин, 
това, че в Румъния, днес 70% 
от населението смята Чаушес-
ку за Христос, това, че бълга-
рите харесват Живков, съвсем 

не значи, че Сталин е бог, Ча-
ушеску - Христос, а Живков – 
икона на нацията. Това не зна-
чи, че по тяхно време всичко е 
било чудесно и хубаво. Това 
означава, че при днешните 
реформатори, либерали, де-
мократи и социалдемократи 
всичко е много, неизмеримо 
много по-лошо и отвратител-
но! 

В края на 60-те години на ХХ 
век президентът на Франция 
Шарл Де Гол е бил на официал-
но посещение в Съветския съюз. 
Първото нещо, което пожелал да 
направи е било да положи цве-
тя върху гроба на Сталин. До-
макините му заявили, че това е 
неуместно, но той пренебрегнал 
този съвет. И не само положил 
цветя, но и цял час стоял по 
военному, отдавайки чест.

И защото споменахме име-
то на великия син на Франция 
Шарл де Гол, нека разтворим 
неговите „военни мемоари“, 
книга втора, издадени в Мос-
ква през 1960 г. Когато говорим 
за ролята и мястото на Сталин 
във Великия планетарен двубой, 
който и до ден днешен продъл-
жава, когато четем омерзител-
ните текстове очернящи всеки 
порив, мечта и победа на онова 
велико време на червената им-
перия на плебса, нека си спом-
ним и за причините, поради ко-
ито великите Сталински проек-

ти не бяха завършени: „Делото 
на Сталин е велико, пише Шарл 
де Гол, но без достойни продъл-
жители на това дело, всички 
Сталински начинания ще про-
паднат“. 

Великите личности вина-
ги са съумявали да провидят 
и правилно да разчетат кон-
турите на бъдещето. Шарл де 
Гол успя тридесет години пре-
ди крушението на Съветския 
съюз да прозре истината и 
това само подчертава величи-
ето на делото и личността на 
Йосиф Весарионович Сталин, 
този феномен на ХХ век.

Съвременните глобалисти 
не могат да се примирят с по-
слесмъртния живот на Сталин. 
Хулите по неговата личност 
продължават вече повече от 60 
години, но колкото повече се 
стараят да очернят него и него-
вото дело, толкова повече расте 
подкрепата на народа за Сталин 
и Сталинското време. Това с уве-
реност ни кара да кажем, че Ста-
лин е жив. Че Сталин е сред нас. 
Може би защото е символ на не-
осъщественото бъдеще, но това 
е увереност, че то не е мъртво. 
Че то съществува в мечтите, ко-
ито имат привилегията на бъдат 
безсмъртни.

В същите военни мемоари 
Шарл де Гол пише: „Сталин не 
изчезна в небитието. Той се раз-
твори в бъдещето!“
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А народа не може да го лъ-
жеш дълго, не може и "сърце-
то му в шепа да хванеш". И той 
прекрасно разбира, че отгово-
рите на почти всички въпро-
си, които си задаваме днес, са 
там, в Сталинското време! Ето 
някои от проблемите: глобали-
зация и патриотизъм; социал-
демокрация и комунизъм; на-
ционални малцинства и Косо-
во, Южна Осетия и Абхазия, 
Ирак и Афганистан; екология 
и иновации; модернизация и 
реформи; световен заговор и 
АЕЦ; армия и национална си-
гурност; информация и про-
паганда; народовластие и то-
талитаризъм; еволюция и ре-
волюция; глобална криза; ре-
лигия и атеизъм; изкуство и 
политика. И това не е всичко. 
Има още много и много.

Погледнато от научна глед-
на точка, 

Сталин принадлежи на 
метаисторията* и не 
може да бъде разбран 

извън нея. 
Убеденият антистали-

нист, философът Славой Жи-
жек, написа, че „Сталин, кой-
то носи отговорност за едни 
от най-големите ужаси на 

20-и век, спаси човечността 
в човека”.  Философите гада-
ят какво ли значи това аб-
сурдно твърдение, но точно 
то е напълно разбираемо от 
гледна точка на метаистори-
ята и метафизиката. 

Наистина ли съвременни-
ят „демократичен” политиче-
ски башибозук мрази Сталин 
заради тиранията, колекти-
визацията, ГУЛАГ и изсел-
ванията? Не, разбира се. При-
чината е много по-дълбока и 
фундаментална. Мразят Ста-
лин, защото превърна уто-
пията в реалност и й придаде 
космически измерения. В не-
гово лице – комунистът, мра-
зят комунизма въобще, мра-
зят неговия мироглед, него-
вите принципи за правата и 
задълженията на човека, за 
самите основания на човеш-
кия живот и на човешкото 
общество.

Сърцевината на антиста-
линизма е генезисът, ядка-
та на Великия Планетарен 
Двубой, който се развива пред 
очите ни. Не бива да се вярва 
на картината, която ни пред-
ставят екраните на телеви-
зорите и лъскавите корици 
на безброй списания. Това 
е илюзия. Истината е друга. 
Истината е жестока, кървава 
и безобразна, каквато е вся-
ка истина. Истинската исто-

рия може да се оприличи на 
сюрреалистична картина, оп-
лискана с кръв и претъпкана с 
трупове, наблъскана с бандити, 
мошеници, дребни джебчии и 
едри тирани, убийци, психо-
пати, развратници, болни не-
нормалници, наркомани, пе-
дерасти, содомисти, окултис-
ти, сатанисти и всякаква друга 
сган, която не се интересува 
от себеподобните си, и коя-
то върху техните мъки гради 
дребните удоволствия на прес-
тъпния си живот. Истинската 
история е низ от нечовешки 
страдания, невиждани жес-
токости, животински страс-
ти, потресаващи заблуди, 
нелогични постъпки на цели 
народи, изчезване на етноси, 
разрушаване на изградени и 
придобити с кървав труд ма-
терални ценности, абсурдни 
надежди и още по-абсурдни 

разочарования. Когато това 
се проумее, на човек му ста-
ва много неуютно. Но какво 
да се прави 
природно-историческият 

процес не се шегува. 
И точно от разгръщаща-

та се диалектика на този про-
цес изплува могъщият дух на 
Йосиф Висарионович Ста-
лин. Природно-исторически-
ят процес, както, впрочем, и 
Природата, не търпят нрав-
ствени оценки. Тези оценки 
са наше, човешко изобретение 
и са приложими само в между-
личностна и обществена сре-
да. Те трябва да бъдат оставе-
ни настрана. Тук става въпрос 
за нещо друго – за оценка 
на природно-историческия 
процес, за оценка на полити-
ци и държавници от гледна 
точка именно на природно-
историческия процес. Сърце-
вината на подобна оценка е Те-
орията на развитието. 

От такава гледна точка съв-
ременността на Сталин има еле-
ментарно обяснение. Имаше 
Сталинска политика и Ста-

линско време. Известни са 
техните резултати и платена-
та за тях цена. Освен това ре-
зултатите още са пред очите 
на всички – от Сталинските 
небостъргачи до Сталинската 
индустрия, от знамето на по-
бедата над Райхстага до гео-
графските карти, върху коита 
бяха очертани границите на 
Сталинската държава. За це-
ната може да съдим само по 
думи и то казани от не съвсем 
адекватни хора. И, ако сравним 
тези думи с думите на такива 
личности като Аврел Хариман, 
Уйстън Чърчил, Шарл де Гол, 
Джавахарлал Неру, Чан Кайши, 
Збигнев Бжежински и Хенри 
Кисинджър, то антисталинисти-
те са зле – толкова зле, че повече 
няма накъде.

За провежданата антиста-
линска политика от антистали-
нистите, нещата са точно обра-
тно. Не се виждат никакви ус-
пехи,  или те са само на думи, 
докато цената на тяхната по-
литиката е очевадна и е далече 
по- катастрофална и мащабна 
от цената заплатена от Ста-
линсото време. Нови заводи и 

аКТУаЛЕН ГЛаС аКТУаЛЕН ГЛаС

ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ
75 години от победата над фашизма

ЗДРАВНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

Докога бедна България ще готви специалисти за богатата За-
падна Европа?

Евгени ГИНДЕВ

*мета – приставка в сложни думи. 
Идва от гръцката дума meta – през, 
след, зад, после.

http://www.ng.ru/authors/9984/
http://www.ng.ru/authors/9984/
http://www.ng.ru/authors/9984/
http://www.ng.ru/authors/9984/
http://www.ng.ru/authors/9984/
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Скъпи сънародници,

На днешния светъл 
християнски праз-
ник – Гергьовден, 
отбелязваме Деня 

на храбростта и празника на 
Българската армия. С един-
ството на меч, дух и слово, 
България устояваше на бури-
те и се възраждаше неведнъж 
през своята многовековна ис-
тория. И в най-тежки време-
на, българският войник вина-
ги е бил последната и самоот-
вержена преграда в защита на 
Отечеството.

Преминала през безчет из-
питания, извоювала бляскави 
победи, изградила легендарни 
пълководци, Българската армия 
посвети поколения в родолю-
бие и всеотдайност и се утвър-
ди като символ на държавност 
и доблест.  

Живеем във все по-неспо-
коен свят, в който сигурнос-
тта и суверенитетът ще чер-
таят бъдещето на нацията. 
След десетилетия на експери-
менти, съкращения и недои-
мък, Българската армия пое 
по дългоочаквания път на 
модернизация. По този път 
обаче няма място за угодни 
сделки и сметки за полити-
ческо оцеляване. Придобива-
нето на съвременно въоръже-
ние е крайно необходимо, но 
то трябва да става при рацио-
нални и ясни критерии и про-
цедури и единен подход към 
видовете Въоръжени сили. За-
това решенията за национал-
ната ни сигурност не бива да 
се оставят единствено в ръ-
цете на политиците. Модер-

низацията е скъп, сложен и 
всеобхватен процес, но в съ-
щината му стои преди всичко 
човекът – неговата професио-
нална подготовка, кариерно 
развитие и социален статус. 
Съвременните отбранителни 
способности са немислими 
без войниците, сержантите 
и офицерите, носещи завета 
за обединена, силна и благо-
денстваща България.

Уважаеми военнослуже-
щи,

Благодаря ви, че незави-
симо от предизвикателства-
та, продължавате да отстоява-

те каузата България с профе-
сионализъм и всеотдайност. 
Нека Свети Георги Победоно-
сец ви закриля и вдъхва сила 
на духа и на вашата десница.

Драги ветерани и воини от 
запаса и резерва,

Приемете моята благодар-
ност за достойната ви служба 
в редовете на Българската ар-
мия. Вашето себеотрицание 
и предаността към Родината 
нека бъдат пример и за след-
ващите поколения.

Днешният празник е търже-
ство на единството на народ и 
армия. Вековната ни история е 

доказала, че когато тази спой-
ка е силна, силна е и страна-
та ни.

Този 6 май е различен. Днес 
няма да има парад и гражда-
ните няма да видят своята ар-
мия на площада и в небето. 
Но нашите военнослужещи  и 
днес са на бойния си пост и ще 
демонстрират своите умения. 
Нека бъдат уверени, че нашата 
признателност към тяхната 
рискована дейност и високо-
отговорната мисия е искрена 
и непреходна. Нека не забра-
вяме, че 6 май е и празник на 
храбростта, която всеки бъл-
гарин носи дълбоко в сърце-
то си като скъп завет от горди 
и непокорни предци. Нека не 
забравяме, че сме в дълг пред 
онези, които влизаха без-
страшно в бой за България и 
загиваха с едничката утеха, 
че отдават живота си за сво-
бодата и достойното бъдеще 
на своя народ. Уважението към 
героите изисква не само почит 
към тяхната памет, а следване 
на завещания морален при-
мер в нашето ежедневие.

Успешно поколение и дос-
тоен живот не се постигат с 
насаждане на страх и прими-
рение. Силна и модерна дър-
жава не се гради с апатия, а 

със смелост и дръзновение. 
Затова нека днес почетем все-
кидневната храброст на дос-
тойния българин – този, кой-
то изрича истината, който е 
непримирим към несправед-
ливостта и произвола. 

Скъпи млади българи,
На днешния празник се об-

ръщам към вас, защото вие сте 
призваните да направите ре-
шителни крачки и да сбъдне-
те идеала за достойна и модер-
на България. Вие ще трябва да 
побеждавате там, където днес 
не успяваме. Каквито и пре-
пятствия да срещнете, бъде-
те дръзки и не се предавайте. 
Помнете, че във вашите вени 
тече кръвта на поколения 
храбри българи. Не забравяй-
те, че бъдещето принадлежи 
на смелите, а не на уплашени-
те.

Скъпи сънародници,
Поздравявам ви със свет-

лия християнски празник и ви 
желая здраве, мир и благопо-
лучие. Нека всяко изпитание, 
през което преминаваме заед-
но, ни прави по-човечни, по-
силни и по-сплотени. Бъдеще-
то на България зависи от на-
шата мъдрост, но и от нашата 
дързост и задружни усилия.

Честит Ден на храбростта!

От стр. 3

Що за солидарна система 
и за солидарно общество сме, 
когато допускаме всичко това. 

Болничната медицин-
ска помощ е в най-сложна си-
туация. Свободната стопан-
ска инициатива в болнично-
то строителство доведе до  из-
лишно нарастване на броя 
болници и болнични легла. 
През 2001 г. в страната е имало 
149 болници; през 2016 г. тех-
ния брой е 365. По брой на бол-
нични легла 713 на 100 000 на-
селение сме над средните по-
казатели за страните от ЕС 
- 521 на 100 000. Тревожни са 
регионалните диспропорции 
в разпределението на болнич-
ните легла. По данни на НСИ, 
при средно за страната 713 
легла/100 000 население, над 
този показател са Враца - 790 
легла; Габрово - 820 легла; 
Кюстендил - 820 легла; Ловеч 
– 800 легла; Пазарджик - 840; 
Пловдив - 920; Смолян - 930; 
Ст. Загора - 840; София-град 
на този фон е само със  740 
легла. Региони като Видин са 

с 410; Добрич - 410; Перник - 
380; Разград - 480; Силистра 
- 440; Хасково - 470; Ямбол - 
360. Болничната помощ нор-
мативно е достъпна за всич-
ки задължително здравнооси-
гурени лица. Ограничения в 
достъпа до болнична помощ 
за редица случаи произтичат 
от това, че съответната бол-
ница е изчерпала лимита си и 
че НЗОК не покрива разходите 
за медицински изделия. Вся-
ка болница прави своя интер-
претация на този запис и все-
ки лекар определя вида, цена-
та дори фирмата доставчик на 
въпросните изделия.  Този по-
рочен начин на снабдяване  в 
болниците, освен че затруд-
нява болните, крие в себе си 
високо ниво на скрита ко-
рупция, особено като се има 
впредвид, че никой не знае 
цената на тези медицински 
изделия в страната. Заплаща-
нето на медицинските изделия 
от пациента при ценовия хаос 
се представя като негов избор. 
Липсата на регламент относ-
но вида медицински изделия 
и тяхната цена, които НЗОК не 

заплаща при болнично лече-
ние, е въпрос на политическо 
безхаберие и на многоброй-
ни лобистки интереси. Как 
може пациент, на когото му 
предстои операция, 
да си избере какъв да бъде 

стендът, какъв да  бъде 
пиронът, ставата? 

Какво разбира болният 
човек от това? Нали трябва да 
се направи най-доброто, което 
не е и най-скъпо за общество-
то? Изборът го прави лекарят. 
Именно това е монополът на 
лекаря над неговия пациент 
и това е най-големият грях 
– да се експлоатира този мо-
нопол. И ние сме допуснали 
никой в България да не знае 
дори каква е цената на тези 
медицински изделия. Тя не 
е публично достъпна. И сре-
щаме един и същи продукт 
да се продава на всякакви 
цени, или в бедна България 
да струва 1000 лева, в богата 
Германия да струва 60 лева. 
Какъв е проблемът на държа-
вата да накара производите-
лите да регистрират произ-

водствената цена на меди-
цинските изделия? Тогава ще 
има някаква разумна надцен-
ка, но ще знаем, колко е. Защо 
не се решава този проблем - 
защото сме бедни или защо-
то сме безчувствени и безха-
берни? Не заплаща общест-
вената система, заплаща за 
тези изделия пациентът, по-
ради което политиците не се 
вълнуват, че той много често 
не може да заплати за спася-
ване на собствения си живот 
или този на детето си. 

Въведеният от тройната 
коалиция „избор на екип”, а 
от правителството на ГЕРБ и 
на сестра и санитар, от пра-
во на пациента се превър-
на в негово задължение. Из-
борът на  екип може да слу-
жи единствено като система 
за вътрешна оценка в ЛЗ на  
натовареността на всеки ле-
кар при формиране на ин-
дивидуалното му трудово 
възнаграждение, за което не 
трябва да заплаща пациента, 
а този критерий трябва да 
бъде елемент от единна ме-
тодика за формиране на тру-

довите възнаграждения на 
работещите в обществената 
здравна система, която МЗ е 
длъжно да изработи. С лип-
сата на всякакъв регламент 
за формиране на работните 
заплати в обществената сис-
тема, се допусна разлика в 
месечните възнаграждения 
между отделните медицин-
ски специалности от три-
цифрени до пет цифрени 
суми, което  доведе до тежък 
дефицит на определени спе-
циалисти - патоанатоми, пе-
диатри, анестезиолози и др.

За ограничаване на излиш-
ните разходи е необходимо да 
се централизират доставките 
на медикаменти, консумативи и 
апаратура за обществената бол-
нична система. Провеждани-
те обществени поръчки във 
всяка болница водят до висо-
ки цени, излишен труд и вре-
ме за провеждането им и до 
дефицити породени от про-
цедурите по тях. Тази теза не е 
реминисценция от миналото, а 
Европейска практика на на-
стоящето.

Следва

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ ВЪПРОС На ДЕНЯ

СЪС СЕБЕОТРИцАНИЕ 
И пРЕДАНОСТ КЪМ РОДИНАТА

Приветствие на президента и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев 
по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май

ЗДРАВНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ

На 1-ви май, Между-
народният ден на 
труда и работниче-
ската солидарност, 

който в България е и Ден за 
възпоменание на героите от 
Априлската епопея от 1876 г., 
министърът на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев проме-
ни за трети път собствената 
си заповед. Той отмени задъл-
жителното носене на маски на 
открити публични места, оста-
вяйки задължението да се но-
сят маски в закрити помеще-
ния и особено в хранителните 
магазини. Така ще е до второ 
нареждане, сиреч до „втория 
акъл“ на премиера Бойко Бо-
рисов. Да видим сега какво ще 
направят „приятелите“ Борис, 
Ангела, Себастиан, Конте, Пе-
дро, Виктор и Доналд, които 
като слаби ученици копираха 
челния български опит.

 Разхлабването на проти-
воепидемичните ограниче-
ния засегна и режима за посе-
щение на градските паркове и 
близките до градовете плани-
ни. А така също и правилата 
за пребиваване в квартални-
те градинки, междублоковите 
пространства и детските пло-
щадки. Парковата „слободия“ 
влезе в действие от 2 май, кога-
то беше предоставен контроли-
ран достъп и до парка Витоша. 
Оставаше, както в доброто старо 
време на Тато, да се възстано-
вят всенародните първомайски 
манифестации и от трибуната 
на Мавзолея да махат на наро-
да другарите Бойко Борисов и 
Цвета Караянчева. И, тъй като 
Евгени Бакърджиев, наречен 
още Бъки Бомбата, успя от тре-
ти опит да събори бившия мав-
золей на Георги Димитров, мо-
жеше на неговото място да из-
дигнат една временна трибуна. 

Жалко че отмениха и редов-
ните, извънредните и среднощ-
ните брифинги на Националния 
оперативен щаб и МС. Поради 
което на 2 май медийните „ми-
сирки“ от „диванната армия“ 
трябваше да слушат не гене-
рал-професор Мутафчийски, 
а пресаташето на правител-
ството Севдалина Арнаудо-
ва и секретаря на щаба Димо 
Димов. Понеже, както каза пре-
саташето на МС, досегашните 
брифинги вече не давали не-
обходимата (на кого?) инфор-
мация, с ролята на дядо Тор-
балан се зае пресцентърът на 

МС. Очевидно „материалът“ 
вече не се плаши от коронавиру-
са, щом срещу 1 май 40 000 ав-
томобила потеглиха от София 
за провинцията и „само“ 7000 
души с пропуски в деклараци-
ите бяха върнати обратно от 
КПП-тата на изходите на сто-
лицата. Със или без брифинги – 
все тая! На Борисов също не му е 
интересно да изнася моноспек-
такли пред „мисирки“ и „дръж-
ки на микрофони“ от „диван-
ната армия“, поради което се 
върна към любимата си тема 
за магистралното строител-
ство. Обаче жегнат от твърдени-
ята на „един опозиционен лидер“, 
че премиерът е разтурил щаба, 
на 3 май Борисов отново „из-
гря“ на екраните, придружен от 
министъра на здравеопазва-
нето Ананиев и началника на 
щаба Мутафчийски. Участни-
ците в сутрешното предста-
вление споделиха, че на 2 май 
сутринта са дискутирали раз-
хлабването на мерките, дока-
то пресаташето на МС Арнау-
дова твърдеше, че брифинги-
те се отменят, понеже плаше-
ли народа. Борисов уточни, че 
брифинг ще има само веднъж 
седмично, а Законът за извън-
редното положение ще бъде 
заменен с поправки в други 
закони. И вече ще има „извън-
редно санитарно положение“. 

Председателят на Нацио-
налния оперативен щаб гене-
рал-професор д-р Мутафчий-
ски довери, че лично той е по-
искал да се промени режимът 
на осведомяване на населени-
ето относно борбата с коро-
навируса и аргументира раз-
хлабването на режима с това, 
че вече сме се били изкачили 
на платото. Т.е., броят на ново 
установените случаи на заразя-
ване с коронавирус е приблизи-
телно постоянен – по 50 души 
на денонощие. Сещаме се оба-
че, че пак той обяви носенето 
на маски от здрави хора за не-
нужно и пораждащо лъжли-
во усещане за сигурност. И, че 
като единствен обективен по-
казател за успеха или прова-
ла на борбата с коронавиру-
са изтъкна броя на труповете, 
които нямало как да се скри-
ят. Докато броят на доказани-
те случаи на заразяване зави-
си от броя на лабораториите 
и направените тестове. Имай-
ки предвид, че през последните 
дни у нас умираха по 2-3 души 
на денонощие, включително и 
2 лекари, трябва да приемем, че 
по отношение на смъртността от 
коронавируса още катерим баи-
ра. На 2 май сутринта секрета-
рят на щаба обяви, че заразени-

те са нараснали с 3% и са дос-
тигнали цифрата 1588 души, а 
излекуваните от коронавирус са 
287 или 18% от заразените. На 3 
май сутринта броят на потвър-
дените случаи на коронавирус 
у нас беше достигнал цифра-
та 1611, а този на починалите 

72. А на Гергьовден сутринта 
секретарят на щаба Димо Ди-
мов съобщи, че само за едно 
денонощие са били потвър-
дени нови 69 случая на зара-
зяване с коронавирус, от които 
9 медици. С което общият брой 
на заразените е достигнал 1758, 
а този на починалите е станал 
81. Докато с ново излекуваните 
18 човека броят на излекува-
ните от  COVID-19 е станал 360 

души. На седмичния брифинг 
на щаба на 7 май сутринта ге-
нерал Мутафчийски обяви, че 
за едно денонощие са били ус-
тановени нови 53 заразени, с 
което общият брой на доказа-
ните случаи на коронавирус е 
станал 1852. Починалите са се 
увеличили с 2, достигайки 84 
души, или 4,6% от заразените, 
а излекуваните са станали 384, 
нараствайки с 24 души. Къде е 
платото? За сравнение, в грани-

чещите с или близките до Китай 
страни като Виетнам, Камбо-
джа, Монголия и Лаос нямаше 
нито един починал от COVID-
19, а в Таджикистан едва на 
3 май регистрираха първите 
две жертви на коронавируса. В 
Камбоджа никога не са забра-
нявали посещенията на ки-
тайски граждани и дори при-
еха цял кораб, въпреки че се 

беше превърнал в огнище на 
коронавирус и други страни 
отказаха да го допуснат в сво-
ите пристанища. Едва ли ну-
левата смъртност от корона-
вируса в тези държави се дъл-
жи на съвършената им систе-
ма на здравеопазване. Да не 
говорим, че в Туркменистан бе 
забранена употребата на дума-
та коронавирус. А у нас, на Гер-
гьовден, свалиха КПП-тата на 
входовете и изходите на област-
ните центрове, но поставиха под 
карантина циганския квартал 
„Райна Княгиня“ в Ямбол. И, в 
духа на етническите си тради-
ции, същият ден ромите устро-
иха щур купон.

Така или иначе, епидемия-
та свали маските на управля-
ващите у нас, преди те да от-
менят задължителното маски-
ране на гражданите на откри-
ти публични места. Оказа се, че 
никой на този свят не ги брои 
за пионери и отличници на 
борбата с коронавируса, по-
ради простата причина, че се 
оказаха неподготвени за ма-
щаба на епидемията. Нямаше 
нито достатъчно защитни об-
лекла и маски, нито достатъч-
но инфекциозни отделения, 
медици, легла, респиратори, 
тестове и лаборатории. При 
един по-силен прилив на за-
разени с коронавирус, система-
та на здравеопазване можеше 
да рухне. Да не говорим за сце-
нария, описан от Бойко Бо-
рисов, според който след три 
месеца може да ни удари пет 
пъти по-страшна вирусна въл-
на. Няма как нашите управници 
да са станали пример за подра-
жание на Европа и света. Вече 
не им вярват и в собствената им 
страна, противно на уверени-
ята на техните „присъдружни“ 
социолози, политолози, пиа-
ри и медийни „дръжки на ми-
крофони“ от щедро хранената 
с държавни рекламни поръч-
ки „диванна армия“. Поради 
растящото недоверие и него-
дувание от хаотичните дейст-
вия на управляващите ГПЕРБ 
(Граждани и патриоти за ев-
ропейско развитие на Бълга-
рия), всяко тяхно решение за-
напред ще бъде подлагано на 
критика. И то не само от пар-
ламентарната опозиция, но и 
от улицата. В това число и лип-
сата на каквито и да било плано-
ве и визии за излизане от иконо-
мическата криза и за икономи-
ческо възстановяване на стра-
ната. Протестният палатков 
катун пред Президентството 
е жалък опит да се прехвър-
ли вината от болната на здра-
вата глава и за пореден път да 
се отклони общественото вни-
мание от аматьорството на из-
пълнителната власт. Из соци-
алните мрежи вече върви анек-
дотът: „След като ни свалиха 
маските, отвориха парковете и 
отмениха брифингите, скоро и 
на работа ще ни върнат!“

На стр. 10

МАСКИТЕ ПАДНАХА! 
„Първият признак за свършването на пандемията в Русия 

ще бъде появата на маски във всички аптеки“.
(MK.RU./ 01.05.2020)

Страна Доказано 
заразени

Починали Излекувани

Общо в света 3401394 239615 1083816

САЩ 1095304 63871 155737

Испания 239639 24543 137984

Италия 205463 27967 75945

Франция 167178 24376 49476

Германия 163009 6623 123000

Турция 120204 3174 48886

Русия 106498 1073 11619

Иран 94640 6028 75103

Китай 82874 4633 77642

Португалия 25045 989 1519

Швеция 21092 2586 1005

Ирландия 20612 1232 13386

Мексико 19224 1859 11423

Австрия 15452 584 12907

Япония 14088 430 2460

Беларус 14027 89 2386

Полша 12877 644 3236

Румъния 12240 723 4017

Украйна 10406 261 1236

Сърбия 9009 179 1343

Чехия 7689 237 3314

Молдова 3897 116 1182

Казахстан 3551 25 866

Унгария 2863 323 609

Гърция 2591 140 1374

Хърватия 2076 69 1348

Узбекистан 2046 9 1133

Азербайджан 1804 24 1325

Босна и Херцеговина 1757 69 727

Естония 1689 52 249

България 1541 66 276

Северна Македония 1465 77 738

Словения 1390 91 263

Словакия 1396 23 524

Литва 1385 45 589

Латвия 870 16 348

Кипър 850 15 296

Албания 723 31 470

Черна гора 322 7 219

Петко ПЕТКОВ
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Б
орбата за ограничаване 
на пораженията, причи-
нявани от коронавируса 
Covid-19 изправя идея-

та за права и свобода като едно 
от най-великите завоевания на 
човешкия дух, пред сериозни 
предизвиктелства. Днес съдба-
та на човешкия род е изпра-
вена пред опасността да ста-
не жертва на пандемия с не-
извстен произход. В тези усло-
вия човешкият род ограничава 
живота си до издигане на спа-
сителна стена между човеко-
любието и мародерството. Ни-
кой не казва откъде, защо и кой 
постави човечеството в поло-
жението, което превръща жи-
вота върху планетата Земя в 
творение по образ и подобие 
на някаква невидима злокоб-
на сила. В отговор на това здра-
вият разум се опитва да моби-
лизира целия икономически, 
научно-технически, финансов 
и кадрови потенциал на пла-
нетата, за да намали до мини-
мум жертвите на тази напаст 
на човешкото безумие. В съ-
щото време, определени среди 
и категории хора, заразени от 
също толкова опасна болест – 
безотговорна свобода, се обя-
вяват срещу мерките, свър-
зани с известни ограничения 
във всекидневния ни живот. 
ООН и свързаните с нея институ-
ции, както и основните между-
народни организации, с всички 
средства подкрепят тези мерки 
и ограничения. Здравият разум 
ги възприема като безуслов-
но необходими за опазване на 
здравето и живота на всички, 
поотделно и заедно, на населе-

нието на планетата Земя. Хора, 
загубили човешкия си образ, и 
без нужното обществено въз-
питание, се стремят да прово-
кират органите за контрол и 
гаранация за спазване на об-
щовалидните мерки и ограни-
чения, ставайки причина за 

разпростренението на силно 
заразното заболяване - жерт-
вите от него са стотици хиля-
ди в световен мащаб. При това 
техните аргументи са ограни-
чената им „свобода”, свеждана 
до примитивни увлечения и по-
рочни навици, с които застраша-
ват здравето и живота на хиляди 
хора, в това число и на близките 
си. Парадоксално е, че определе-
ни кръгове с болни политиче-
ски амбиции се обявяват в тя-
хна защита - против най-цен-
ния майчин дар – живота.  

Беспорно тези кръгове и тех-
ните слуги, са чужди на истина-
та, че идеята за свободата на 
човека и свързаната с нея от-

говорност, възниква преди 
около четири хиляди години 
във Вавилон. Перикъл про-
възгласява редица идеи, с кои-
то предупреждава, че свобо-
дата, към която се стремим, не 
ни дава право на беззаконие 
и безотговорност. Това са пър-

вите ярки послания, които при-
зовават човека да се издигне до 
мисълта, че като член на опре-
делена общност той носи отго-
ворност за съдбата на устано-
вените от нея ценности, пра-
вила и норми на поведение, 
задължителни за всички. Това 
е и най-важната и съществена 
разлика между дивака и хомо-
сапиенса. 

В съвременния свят се на-
блюдава странен парадокс. За 
него предупреждават много 
древни мъдреци. Те напомнят, 
че става дума за постоянно оск-
верняване на основни цен-
ности чрез корупция на раз-
ума. В думите се индоктринира 

съдържание, чуждо на техния 
смисъл. Именно оттук произти-
ча необходимостта от преосмис-
ляне на автентичния им смисъл. 
Особено проблемът за „правата 
и свободите на човека” като идея 
и практика се нуждае от консен-
сус относно смисъла, критерии-
те, моралните принципи и цен-
ностите, определящи характе-
ра, мотивите, както и целите, и 
средствата за реализацията на 
идеите, залегнали в автентично-
то съдържание на тези думи. 

Прави впечатление обстоя-
телството, че в Декларацията 
за правата на човека и граж-
данина от 1789 г., един от пър-
вите доктринарни документи, 
създаден в духа на либерали-
зма, равноправието е обявено 
за основополагаща ценност, 
но отговорността е оставена 
в сянка. Това отваря пътя към 
нарастваща безотговорност 
на отделни индивиди спря-
мо ценности и правила с об-
щочовешко значение. С вре-
мето либерализмът издига в 
култ неразумния хедонизъм и 
примитивния утилитаризъм, 
морала на всепозволеността 
и безнаказаността, нихилис-

тичното отношение към об-
щите интереси. Твърде често 
дори и най-малкото ограниче-
ние, което общественият разум 
се опитва да наложи на индиви-
да в интерес на общността, 
свикналият да живее само 

за себе си и за сметка 
на другите, обявява 

това за диктатура и 
тоталитаризъм. 

За това патологично въз-
приемане на живота има един-
ствен източник наречен „алго-

ритъм на алчността”. С това 
започва и  свършва тяхната мо-
рална философия „вземай от 
живота колкото можеш, сега”, 
без оглед на бъдещите после-
дици. Ръководен от този импе-
ратив, индивидът смята, че не 
бива да бъде ограничаван да 
получава колкото се може по-
вече и то сега, на всяка цена и 
с всички средства, без съзна-
ние за последиците от това за 
другите и идните поколения. 
Този начин на жизнена реали-
зация не само е егоистичен и 
потребителски, но циничен и 
дивашки. 

На стр. 8

П
ристигнал Ран-Ът в 
България и в много те-
сен кръг казал, досущ 
като св. Августин*, че 

българското население тряб-
ва да се съкрати до четири ми-
лиона; описал какво очаква 
грешниците; предупредил да 
не се оплакват от страдани-
ето, което им престои, защо-
то то било необходим начин 
да си платят мястото сред бо-
гоизбраните в „Пилиграмния 
град Божи”. Тогавашните бъл-
гарски предводители се съгла-
сили. И се започнало разплаща-
нето - завод след завод; казарма 
след казарма; самолети, танко-
ве - на резачката; овощни и зе-
ленчукови градини,  хиляди кра-
ви, свине, овце и всякакъв друг 
добитък – всичко вкупом, се 
хвърля на кладата на жертво-
приношението. Из цялата дър-
жава замирисало на сълзи, жива 
плът и... демокрация. Изпълни-
телите на жертвоприношени-
ето били  възнаградени щедро 
за всеотдайния им труд. Само 
за една нощ те станали много, 
много богати. Оттогава, та и 
до днес, същите продължават 
все повече и повече да богате-
ят - от скрап, комисионни, об-
ществени поръчки и други „до-
бри дела”, които народът нари-
ча далавери. Сатанинските им 
сметки платиха тези, които 
останаха на улицата без рабо-
та и първи потеглиха към пи-
лиграмния Божи град, защо-
то там с нетърпение, по-бога-
тите и по-мързеливите, очак-
вали да  пристигнат по-скоро 
слугите им. Онези, другите, кои-
то тогава облякоха лъскавите си 
костюми, се отправиха към Пал-
ма де Майорка, за да се наслаж-
дават на красотата на живота.

Тъкмо свикнахме със „свобо-
дата и справедливостта” кой 
накъдето му видят очите да бяга 
и свободно да се движи в шен-
генското пространство; тъкмо 
повярвахме, че сме се „сродили” 

с богатите; тъкмо прежалихме 
загубата на българския домат, 
овчето сирене, мешената  ска-
ра и на какво ли още не нашен-
ско; тъкмо се наситехме от изо-
билието на банани и портокали, 
и други екзотични плодове; на-
возихме се на мерцедеси и хон-
ди, и ето - пристигнаха  иконо-
мическата криза, коронави-
росът, пандемията, а след тях, 
казват,  идвало  новото време, 
при което  светът нямало да е 
същия. 

Впрочем, затова се загово-
ри много по-рано. Още по вре-
мето на второто пилешко, овче 
и свинско заколение, заради 
„птичи, свински и овчи грип”, се 
зашушука, че икономическата 
криза била неизбежна. А сега, 
след нахълтването на коронави-
роса, тази неизбежност щяла да 
е така драматична, сякаш све-
тът преминава през пожарите 
на Трета световна война. Точно 
така се и получи. Този невидим 
пожар с космическа скорост 
прекоси държави и континен-
ти, и за първи път стигна без-
препятствено до „недосегаема-
та” Америка, където жертви-
те са повече от тези на Китай, 
Русия и Европа. 

Който чете дебели кни-
ги знае, че всяка империя е 
искала да бъде вечна и въ-
преки мерака на св. Авгу-
стин за вечното време и ве-
чната власт, всички, до една, 
са рухвали в кръв и пожари-
ща, а масрафа от този стар 
„филм”, както добре се знае, 
са го плащали безименните в 
божиите списъци на св. Пе-
тър, а не в мечтите на св. Ав-
густин. Днешните политолози 
и стратези говорят  денонощ-
но за тази задаваща се  криза 
и рецесия, но не казват защо 
финансовият балон се е спу-
кал, когато има толкова бо-
гати и пребогати хора по све-
та, а и в България. Не казват 
и защо животът утре няма 

да е същият. От тези фалши-
ви новини „простолюдието” 
така се обърка, че не знае на 
кой господ да се кланя, защо-
то помни народът наш и този 
исторически урок „Покорна 
главица, сабя не сече”. Обаче, 
сече не сече, успокоителното в 
нашия отвратителен делник е, 
че всички сме заедно, в кюпа - 
бедни и богати,  умни и глупа-
ви, социално самоизолирани 
и уплашени, прилежни и не-
послушни, с маски и без мас-
ки, всички мучим като доби-
тък. Само няколко души имат 
право да носят маските си като 
лигавничета под брадата, за да 
се чува ясно, когато ни гово-
рят. Аз пък си мисля, че   ко-

ронавирусът свърши и нещо 
полезно - възстанови равен-
ството между хората, защото 
както е известно от Библия-
та,  пред смъртта всички сме 
равни.  Затова бедни и богати, 
леви и десни, -фили и -фоби, 
скимтят заключени по домове-
те си, в очакване на хладилния 
камион с чувалите, както ни 
осведомиха управляващите. 
Струва ми се, че не е чак толко-
ва страшно. От векове подобни 
земетръси водят до горещи и 
студени войни и разрушения. 
Този път, обаче казват, че ня-
мало  да се харчи барут, за да 
се намали човешката попу-
лация върху земното кълбо, 
а ще се използва хитрост, та-
кава хитрост, която може да 
измисли само човек с много 
пари и с безпощадно хладен 
ум. Вижда  се, че вместо с бом-
би ще се воюва не само с ви-

руси и ваксини, но и с чипо-
ве, и с антени на 5G мрежа-
та по покривите на сградите, 
пръснати из цялата страна. 
А ние, уж социално изолирани, 
уж заключени и предпазени от 
въздействието на фалшивите 
новини, не можем да се успо-
коим, въпреки че от телевизи-
онните екрани денонощно 
ни  пълнят  главите с разум, 
около нас тече „правилната” 
информация, която се блъс-
ка в ушите ни като придошла 
река от скъсана стена на язо-
вир. Уплашени слушаме вни-
мателно брифингите, диша-
ме тежко от страх непознат от 
друг път. Обаче загрижените 
за нас не ни оставят на произ-

вола, заповед напред - запо-
вед назад; не може да изли-
зате – може да излизате; до 
тази дата – до онази дата из-
вънредно положение; с маски 
- без маски; на такова разсто-
яние един от друг, на онакава 
разстояние един от друг... Е, не 
трябва да се сърдим – управля-
ващите ни пазят от смъртта. 

Отдавна угасна възторгът 
от митинга на бул. „Цариград-
ско шосе”, когато свободата 
беше само „на една ръка раз-
стояние”.  Чака народът тър-
пеливо и не пита какво стана 
с лозунга за „по-малко държа-
ва и повече демокрация”? Не 
пита кое сега е повече и кое е 
по-малко, демокрацията или 
държавата, или двете заедно, 
и с „тъга” си спомня за кори-
фея на икономическата ми-
съл по онова време Венцислав 
Димитров - възторженият 

привърженик на магическа-
та роля на свободния пазар 
и неолиберализма? Народът 
пита и за други подобни хора, 
но те са доста повече и няма 
как да изпишем имената им в 
тази статия. Сигурни сме оба-
че, че са си заслужили място 
в историята като „стратези 
на прехода”, подвили някога 
гръб пред Ран-Ът. Някои от 
време навреме, подпитат какво 
стана със справедливостта, та 
ми напомнят как някога моят 
„любимец” Венци Димитров, 
яхнал синята вълна на по-
бедата, казваше, че тотали-
таристите не  разпределяли 
благата правилно, а те, седе-
сарите, като дойдат на власт, 

щели да  внесат справедли-
вост в живота. Впрочем, ско-
ро разбрахме, че този проблем, 
все още висящ във въздуха, са-
мият „господ бог”, го е възло-
жил  на Гешев и няма защо 
да го повдигаме.

Но да оставим миналото 
настрана и големите дертове 
на големите хора от големи-
те държави, и да наблюдава-
ме отстрани какви номера раз-
играват те на манежа на све-
товния глобален цирк, и как 
ще ни засегне тяхното сал-
томортале на живот и смърт. 
Въпреки голямата мъгла, коя-
то се стели над планета от са-
молетите, които обеззаразяват 
световно пространство, пак се 
вижда как остарелият вече 
англосаксонски  глобализъм 
бавно слиза от върха, а  ние 
трябва да предугадим какво 
се качва нагоре на неговото 
място. В гугъл пространство-
то се носи мълва, че щели да 

КОНТРаПУНКТБЪЛГаРСКИ ИЗмЕРЕНИЯ

Проф. Орлин ЗАГОРОВ

СКРАП, ДАЛАВЕРИ 
И КОРОНАВИРУС

възникнат нови икономиче-
ски центрове, ново прераз-
пределение на света между 
великите сили. А  ние, като 
не сме се смъкнали на дъното 
на ЕС, накъде ще ни разпреде-
лят и кой ще ни пожелае за 
приятел - комшията зад нас 
или брата пред нас, или пък 
онзи, отгоре над нас? Ще ви-
дим. Някои викат дошло е вре-
ме да мислим за  себе си, да се 
преброим поне колко живи 
българи сме останали - верни  
на тази благодатна земя - та да 

знаем на изборите с колко 
процента ще ни излъжат.

Дошло е време затова, до-
шло и време за онова, но сега 
държавниците са заети с ре-
шаването на важния про-
блем как да ходим по улици-
те, как да сядаме в кафене-
та, с маски или без маски, на 
какво разстояние мъжът да 
е отдалечен от жената, лю-
бимият от любимата - все 
важни въпроси, които този 
проклет вирус ни се закачи 
като пранги на краката и не 

се знае дали някой милостив 
човек, в някой хубав ден, ще 
ни освободи от тях. 

Вчера един наивен сирома-
хомил по никое време попи-
та какво ли правят заключе-
ни онези, които не си мият 
ръцете, а се хранят от кофи-
те за смет и събират скрап по 
сметищата - немити и не къ-
пани? Друг пък, вижте му акъ-
ла, пита какво ли правят оне-
зи, които живеят от далавери? 
А един, може би случайно, из-
мрънка - какво ли правят оне-

зи, които останаха без работа 
и без пари? Един, видимо умен 
човек, им отговори да не се без-
покоят - в банките имало пари 
на бали, щели още да докарат 
от самата печатница, която е на 
„Цариградското шосе” и ще раз-
дават кредити, щото държавата 
нямала намерение, като някои 
други глупави държави, да ръси 
парите си с правителствения 
хеликоптер върху главите на 
тези, които „спят до обяд и по-
сле задават тъпи въпроси”. В 
края на краищата, както и да я 

въртим и сучем, откъдето и да 
я погледнем, работата е много 
разбъркана, а за да се понаре-
ди малко поне, трябвало да има 
умни хора с много  акъл - „ка-
линки” вече не трябвали. Ама 
откъде днес хора с много акъл, 
бе, джанъм? Тези, които имат 
акъл - заминаха за Силициевата 
долина. Така е, но дочувам как 
„някой” апострофира от ефи-
ра на десетина телевизии, „ей, 
тулупи, затваряйте си устите 
прости, има такъв човек, има-
а-а-а, нека да ви е яд!”

СКРАП, ДАЛАВЕРИ И КОРОНАВИРУС

7 юни 1990 г., бул. „Цариградско шосе“

* Св. Августин (354-430) е написал съчинение за Божия град, с което обяснява 
на християните, станали жертва на плячкосване, да не се оплакват от стра-
данието, защото то било за назидание и начин да си платят мястото сред бо-
гоизбраните в “Пилиграмния град Божи”. Главното, което искал да постигне с 
теорията си за вечното време и вечния Бог е било, че рухването на Римската 
империя и последвалият я период на хаос и безредие, да бъдат преглътнати от 
потърпевшите. – б.а.

Помните ли преди 
много години какво 
ни говориха на ми-
тинга на Орлов мост 

новите предводители към 
светлото бъдеще? Говореха 
гръмко и възторжено: „По-мал-
ко държава, повече демокрация“. 
Стане ли тази работа - пей сър-
це, веднага забогатяваме като 
западняците, ще се возим в 
скъпи коли, ще имаме големи 
къщи, ще ходим до Малдиви-
те, ще ядем банани до насита... 
И се получи. Пристигна едноо-
кият Ран-Ът и тайно предначерта пътя на бедните, към бо-
гатствата на  „Пилиграмния град Божи”. Но оригиналното копие 
на този „филм” е прожектирано още в далечните предхристиян-
ски времена - 401 г. Когато готите плячкосали Рим, приписали 
бедствието и непочтеността си на древните богове. В нашия 
случай - на Маркс и Ленин. 

ЖИВОТЪТ В САМОИЗОЛАцИЯ
И БЕЗОТГОВОРНАТА СВОБОДА 

Да владееш себе си дотолкова, че да уважаваш другите, 
както самия себе си, и да се отнасяш с тях така,  както би 
желал да се отнасят с теб, ето кое може да се нарече учение за 
човеколюбие.

 Конфуций (551-479 пр.н.е.)

Петър АНГЕЛОВ
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Той залага на краткосрочни 
интереси. В случая историята 
се сблъсква с един широко раз-
пространен парадокс, който на-
мира израз в истината, че през 
последните два века анархис-
тичната разюзденост на пър-
вичния инстинкт намира по-
ощрение с всички средства, 
именно в лицето на формира-
щия се пазарен капитализъм.

Двойните стандарти, които 
представителите на либерали-
зма неотклонно прилагат в сво-
ята практическа дейност, най-
ярко се проявяват в отношени-
ето им към действия, застраша-
ващи реалните измерения на 
идеята за права и свободи на 
човека. Доказателство затова са 
въоръжените акции в редица 
страни, прикривани зад тази 
идея и ценности като демокра-
ция, социална справедливост и 
право на свободен избор, за да 
им наложат безпрепятствено 
колониален режим. Всичко това 
завършва с насилствено сваля-
не на държавни глави и демо-
кратично избрани правител-
ства, с физическо ликвидиране 
на лидерите им и разрушаване 
на историческото и културното 
наследство с многовековна дав-
ност. Пред лицето на тези прес-
тъпни действия, „апостолите” на 
либералната доктрина навсякъ-
де стават съучастници в агресив-
ни кампании. Крайната им цел 
е облагодетелстване чрез раз-
грабване на сътворените от по-
коленията материални и духов-
ни блага. Историята недвусмис-
лено потвърждава, че винаги и 
навсякъде те са готови да се съ-
юзят с всеки, който гарантира 
участие в 

разграбването на 
заварените национални 

богатства в окупираните 
чужди територии, в съюз 

с послушни слуги, в лицето 
на местната олигархия.

Заслужава да си припомним, 
че Н. Макиавели (1469-1527) 
пише, че с думата „свобода” 
много се е спекулирало. Тя се 
употребява навсякъде за обо-
значаване на едно скъпоцен-
но, но пределно мъгляво по-
нятие. А Жан-Жак Русо (1712-
1778) сякаш го допълва, посоч-
вайки, че „Богатите” предлагат 
на „бедните” да се институира 
държавната власт, чиято цел 
е постигане на граждански мир 
и да се заздрави спокойствието 
в обществото, но с цената на 
загуба на свободата за болшин-
ството от хората”. 

Духовност, свобода и от-
говорност, са трите основни 
опори, трите екзистенционал-
ни императиви на човешкото 
битие. А елементарна истина е, 
че човек, осъден на принуди-
телно безделие поради безра-
ботица, не е свободен; човек, 
чийто живот, имот и чест не 
са гарантирани със сигурност, 
не е свободен; човек, лишен от 

възможността да се лекува по-
ради липса на пари, не е сво-
боден; човек, който е лишен от 
възможността да даде на де-
цата си образование, не е сво-
боден. Ето защо здравомисле-
щият човек е принуден да зада-
ва законния въпрос: „Какво от 
това, че ми говорите за човешки 
права и свободи, след като вече 
съм престанал да бъда човек!”

Още през 30-те години на 
ХХ век австрийският автор 
Йозеф Лео Зайферт отбелязва, 
че „Със зараждането на капи-
талистическия търговски дух, 
който вече познавал само права, 
но не и задължения, работни-
ците и селяните все пак добили 
политически „свободи” и „равен-
ство” след дълги и изтощителни 
борби – но заедно с това и свобо-
дата да умрат от глад”. (Зай-
ферт, Й. Л. „Световните рево-
люционери (от Богомил през Хус 
до Ленин)”. С., 1994, 158-159). 
Във всеобщата Декларация за 

човешките права и основни-
те свободи, приета в Париж 
на 10 декември 1948 г., както 
и „демократичните конститу-
ции”, провъзгласени от прави-
телтвата под зоркия надзор 
на агентите на свтовната фи-
нансова олигархия има текст, 
който гласи: „Всеки има право 
на собствено жизнено равнище, 
включително облекло, жилище, 
медицинско обслужване и необ-
ходимите социални грижи, ко-
ето е необходимо за поддържа-
нето на неговото и на семейно-
то му здраве и благосъстояние”. 
Правата на човека и основните 
свободи подробно са описани 
и в „Европейската конвенция 
за защита на правата на чове-
ка и основните свободи” (1992). 
Както пише Бертранд Шнай-
дер: „Пропастта между тези 
високопарни думи, под които 
прилежно са се подписали всич-
ки членове на ООН, и скандална-
та реалност, е шокираща”. Де-

магогия е за сегашното апока-
липтично състояние на Земя-
та да се обвиняват народите 
от изостаналите й краища за-
това,

че се размножават 
по-бързо от своите 

господари. 
Резултатът е задълбочава-

щото се неравенство между 
бедни и богати, което хвърля 
75-80% от човечеството в бор-
ба за оцеляване, докато друга-
та малка част живее в изоби-
лие и разточителство. Според 
данни на ООН в света има над 
1 млрд. гладуващи хора и един 
милиард милиардери, съсре-
доточили в ръцете си 80% от 
световното богатство.

Проява на цинизъм е ми-
лиони жертви на ненасит-
ната алчност на шепа мили-
ардери да бъдат затворени в 
гета като „излишни същества”, 
а зоните на благоденствие да 

бъдат оградени с високи „за-
щитни” стени, издигнати с па-
рите на същите жертви. Ожес-
точаващата се конкуренция и 
ненаситната алчност на малка 
част от човечеството подкопа-
ват неговите основи. Но т.нар. 
защитници на правата и сво-
бодите на човека подминават 
това с предателско мълчание. 
Те упорито премълчават и ис-
торическата истина, че реал-
ното решаване на това проти-
воречие е възможно в онова 
общество, което се управлява 
в името на общото благопо-
лучие, осигурявайки на всеки 
разумна равнопоставеност, 
сигурност, ред и дух на съзи-
дание. 

И победителите, и побе-
дените във Втората светов-
на война обещават, че в бъде-
щия свят няма да се повтарят 
грешките на историята, тъй 
като хората ще престанат да 
живеят в страх, насилие и не-

доимък. Студената война по-
глъща милиарди щатски до-
лара, повече отколкото струва 
Втората световна война. Десе-
тилетия оттогава до днес чове-
чеството живее в още по-голя-
ма несигурност, нестабилност 
и недоимък за милиарди хора. 
Ценностите и условията, при-
същи на културата на сигур-
ността, бързо отстъпват мяс-
то на мъгляви културни пара-
метри и на спонтанни реакции 
пред опасността от нарастване 
на несигурността. 

В съвременната либерална 
интерпретация на човешките 
права се премълчава идеята на 
Джон Лок, че „никой не трябва 
да застрашава живота, здраве-
то, свободата и собственост-
та на другия”. Това изискване 
означава, че трябва на всеки 
да се даде естественото право 
върху неговия живот, свобо-
домислие, чест и собственост, 
въпреки че към всеки се пре-

дявява и естественият дълг да 
уважава живота, свободата и 
собствеността на другия. Пре-
небрегва се истината, че не 
може да бъде свободен този, 
който застрашава здравето 
и живота на другите. Същото 
послание отправя към човека 
и древнокитайският философ 
Конфуций.

Съществуват безспорни 
доказателства, че днес идеята 
за права и свободи на човека 
се използва за прикритие на 
един от основните пороци на 
съвременната либерална де-
мокрация. Още през ХIX век 
тази идея се превръща от док-
трина за свобода на човешкия 
дух 
в диктатура на богатото 

малцинство. 
Днес вече тя не се възпри-

ема като възможност да се 
върне свободата на бедните, 
а като трайна и безвъзвратна 
тенденция на постоянно за-

дълбочаване между бедност-
та и богатството. От анализа 
на наличната система (матри-
ца) за мониторинг на основни-
те човешки права става очевид-
но, че въпреки шумното и де-
монстративно позоваване на 
идеята за правата и свободи-
те на личността, в много дър-
жави (в това число и в държа-
вите, самообявили се за гаран-
ти на демокрацията в света) 
грубо и масово се нарушават 
елементарните права и свобо-
ди на личността. Това се отна-
ся от правото на достоен жи-
вот и неприкосновеност на 
личния живот до правото на 
труд, правото на образование 
и спокойни старини. Двойно 
обеднелият не става два пъти 
по-свободен.

Преди всичко проявите на 
всепозволеност и безнаказа-
ност са привилегия на упра-
вляващото малцинство и ще-
дро финансирания от него 
лумпениат и ренегати - при-
върженици на висшия еше-
лон на управлението, начело 
със самозабравил се едноли-
чен властелин. Така се задъл-
бочава един процес, крайни-
ят резултат от който е засилва-
не властта на безотговорна-
та свобода на управляващия 
елит чрез постоянно профа-
низиране на правата на всич-
ки останали граждани. 

Днес вече е ясно, че тези на-
бедени „демократи” се оказват 
отдавна внедрени в престъп-
ните структури на организи-
раната престъпност. 

Така че нарастващата прес-
тъпност сред този подкупен 
електорат, е следствие от при-
чини, произтичащи от коруп-
цията и организираната прес-
тъпност, чиито корени трябва 
да се търсят в порочността на 
управлението, узурпирано от 
корумпирана олигархия. 

В заключение се налага да се 
подчертае необходимостта от 
постигане на национален кон-
сенсус относно „изкореняване-
то на наглостта” сред една или 
друга група от населението не 
чрез търсене на „външни под-
стрекатели” и „генетична увре-
деност” на тази част от нация-
та, а чрез радикална смяна на 
системата, която подхранва и 
поощрява разрастването на тази 
кървяща рана, чрез установява-
не на устойчиви принципи за 
равнопоставеност на всички 
граждани за равен достъп до 
истинските плодове на демо-
крацията, която е несъвмес-
тима с приватизираните пра-
ва и безотговорната свобода, 
въздигнати в ранг на „европей-
ски ценности” през последни-
те три десетилетия.

ПИСаТЕЛСКа ТРИБУНаКОНТРаПУНКТ

ЖИВОТЪТ В САМОИЗОЛАцИЯ
И БЕЗОТГОВОРНАТА СВОБОДА 

Продължение от брой 18

Процесите протичат на па-
зара. А той също функционира 
по обективни правила и закони.

Полученият тук капитал, 
който постоянно расте и се на-
трупва, в един момент придо-
бива собствена душа, ум, сили 
и воля, излиза от „командно 
дишане“ и започпва да функ-
ционира самостоятелно, без 
да отчита волята на тези, ко-
ито формално го притежа-
ват и би следвало да разпола-
гат с него по свое усмотрение. 
Това става особено категорич-
но и видимо към края на ХIХ и 
в началото на ХХ век, когато ка-
питализмът преминава в своя 
висш и последен стадии, наре-
чен от В. И. Ленин „империали-
зъм“. Ленин описа и анализира 
този стадий в своята знамени-
та книга „Империализмът като 
висш стадии на капитализма“ 
(1917). Преходът на капитали-
зма в стадия на империализма 
наложи преустройството на 
цялата буржоазно-капиталис-
тическа система. Капиталът се 
нуждаеше от нови условия, в ко-
ито да нараства и активно и пло-
дотворно да работи. И той уско-
ри рязко развитието на техно-
логиите като съкрати времето за 
тяхното въвеждане в сферата на 
производството. Намален бе от-
рязъкът от време от началото на 
производството през получава-
не на готовата продукция до ре-
ализацията на пазара и възвръ-
щането на вложените средства 
и получаването на принадената 
стойност. Необходимо бе пари-
те и стоките да се движат мно-
го бързо и свободно из целия 
свят. Като засилиха своята 
роля само в сферата на произ-
водството, капиталовложени-
ята и потреблението, банките, 
т.е. финансовият капитал, 

успешно навлязоха и в 
политическия сектор. И се 
включиха в управлението 

на света.
Капиталът е продукт на мо-

дерната, т.е. на буржоазната 
епоха. Буржоазията и капита-
лът са двете й най-важни същ-
ности; те определят характе-
ра и на социално-икономиче-
ската и политическата систе-
ма. Нито буржоазията може 
да съществува без капитала, 
нито капиталът би бил въз-
можен без буржоазията. Ду-
хът на капитализма произлиза 
от капитала и се въплъщава в 

буржоазията като господства-
ща класа. За да могат и буржо-
азията, и капиталът да извър-
шат своята историческа мисия 
на преобразователи на света, 
е необходим нов тип държа-
ва, коренно различна от тази, 
която аристокрацията преди 
тях бе създала. Това е най-на-

пред националната държава, 
а след това различни нейни 
модификации, докато се стиг-
не до днешните опити за съз-
даването на някаква глобална 
държава. Държавата е необхо-
дима, за да обедини силите на 
обществото и икономиката и 
да организира, контролира и 
управлява обществените от-
ношения чрез различни ин-
ституции и организации.

Тази нова триединна сис-
тема живее и функциони-
ра отделно от Бога, Вярата и 
Църквата. Тя ги отрича и от-
късва от себе си. Първоначал-
но, докато буржоазията се фор-
мира, а капиталът се натрупва, 
тя ги приема, защото има нуж-
да от тях, но в изопачен от про-
тестантството вид. Системата е 
от онези „деривати“ на протес-
тантската етика, за която „всич-
ко е позволено“, щом „Бог не съ-
ществува“. „Бог не съществува“, 
но съществува капиталът! И той 
става новият бог на буржоази-
ята и буржоазния човек.

Но понеже няма как капи-
талът открито да бъде обявя-
ван за бог, налага се системата 
да включва способността си 
да съчинява дискурс и евфе-
мизми на понятия и термини, 

които биха предизвикали раз-
дразнения, съмнения или по-
дозрения.

Каквито и нови определения 
да бъдат измисляни, за да озна-
чат капитала като бог, той е бо-
гът на новото езичество. А бо-
говете на новото езичество са 
дело на сатаната! 

Религията на 
новоезичеството е 
неолиберализмът.

Идеологията е религията на 
днешния ден, макар неолибера-
лите постоянно да говорят за 
деидеологизация. Но без идео-
логия е невъзможно съществу-
ването на обществото, тъй като 
тя е подреждане на ценностите 
и представя своите обяснения 
на света като истини за всичко и 
за всички, които я споделят. Тя 
обединява и представя аргумен-
ти, за да получи човек основа-
ние да се осъзнае като творец на 
историята, както и да възпри-
еме света в определена цялост и 
светлина, да го разбира, обясня-
ва и да участва в делата му. Иде-
ологията свързва подобно рели-
гията, но не чрез бог, а чрез вяра 
в човешката воля, способност 
и власт. Затова е и силно под-
властна на сатаната и обик-
новено превежда на човешки 
език неговата зла воля.

Неолиберализмът е по-
следната идеология, чрез ко-
ято говори сатаната. Гласът 
му тук е най-силен, омайващ 
и поразяващ с покварата си. 
Защото неолиберализмът уж 
проповядва свобода и свобод-

на воля, а здраво обвързва с 
въжетата си света и го поста-
вя в пълно подчинение от во-
лята на капитала. А той създа-
ва такива зависимости, от ко-
ито никой не е в състояние 
да се изплъзне и да ги прео-
долее. Защото е власт, коя-
то не търпи волности и не-

подчинение. Тя се осъщест-
вява чрез хора, но те самите 
са във властта на капитала и 
дори нямат своя воля.

Властта на капитала е вез-
десъща! Тя е овладяла душата 
на човека, но и живота в него-
вата органична и неорганич-
на същност, природата. Да не 
говорим за политиката, ико-
номиката, обществените от-
ношения. Неолиберализмът 
умело е втълпил на хората, 
че всичко се замисля и из-
вършва от хора – политици, 
държавници, учени, военни, 
търговци, финансисти, ин-
дустриалци, философи. И то 
по техните мерки, мащаб и 
възможности. 

Ако нещо не е наред, то 
е заради грешките на 

хората, а не на капитала и 
системата.

В духа на тази идеология е 
натрупването на огромна ли-
тература, разказваща за зло-
вещата роля на разни „светов-
но правителства“, „световни 
конспирации“, „клубове“, „цен-
трове“, „институти“, които 
не само разработват планове 
и проекти за преврати, вой-
ни, политически убийства, за-

разявания, но и успешно ги 
осъществяват чрез поставе-
ни от тях държавници и воен-
ни, шпиони и наемни убийци. 
Като четеш тези книги, те об-
зема ужас. И се питаш исти-
на ли е това или фантастичен 
разказ за невероятни неща. 
Истина е, разбира се! Дори не 
цялата. Но почти всички кни-
ги са писани пак по поръчка 
и са специално финансирани 
или с нарочно предоставяне 
на фактологията на авторите 
им, за да се отклони внимани-
ето от този, който е вдъхнови-
телят. За да не се накърни не-
говата сатанинска същност и 
се разбере истината за негова-
та всевластна роля. Затова ни-
кой автор не отива отвъд факти-
те, за да не би да стигне до ця-
лата истина. По-добре е част от 
нея да се представя все едно е 
цялата, за да са по-лесни и по-
вече манипулациите с човеш-
кото съзнание.

4.
Днес капиталът е отнел 

свободната воля на цялото 
човечество. Той такава мощ 
е придобил, че като на шега 
внушава, определя, насочва, 
управлява човешката воля – 
от личния живот на отделния 
човек до поведението на дър-
жавите, народите и общества-
та. Никой не е годен да се съпро-
тивлява и оспорва решенията и 
желанията му. Той е и в живата, 
и в неживата материя, обсебил 
е умовете и душите на хората, 
подчинил е безприкословно 
държавните и международни-
те органи и организации.

Капиталът се е превър-
нал в някакво мистично съ-
щество, в левиатан (дракон; 
морско чудовище с формата на 
ламя, понякога отъждествявано 
със Сатаната – бел.ред.) на нео-
либералната епоха, излязъл от 
морското дъно, за да покори и 
овладее отново света.

Познанието ни за днешния 
свят не може да бъде вярно, точ-
но и пълно, ако не отчитаме но-
вото проявление на капитала, 
неговата могъща сила и па-
рализираща власт над обще-
ството и отделната личност. 
Можем да изваждаме на показ 
всякакви факти и явления, кои-
то здравият разум не е в състо-
яние да проумее и приеме; да 
се стъписваме пред нечовеш-
ки жестокости, титанични 
сблъсъци, коварни замисли 
и необясними на пръв поглед 
събития и явления. Можем 
най-сетне да използваме пра-
вото си на свобода на словото 
и да изобличаваме политиче-
ските решения на различните 
държавници и да искаме тях-
ната оставка, да ги заклеймя-
ваме като врагове на човека, 
но ако не видим в дъното на 
всичко това пипалата на ка-
питала, нищо няма да сме по-
знали и разобличили. 

На стр. 10

Панко АНЧЕВ

САТАНИНСКИЯТ ДУХ 
НА КАПИТАЛА
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Привечер, на 5 май, си 
отиде от света на жи-
вите Георги Караула-
нов. Изпратихме го 5 

дни по-късно, с маски на устата, 
двадесетина близки, роднини 
и приятели. В залата на Дома на 
покойника в София, служебното 
лице от ритуала изрече служебно 
заучените и правилно подредени 
думи за случая. Там бяха разсъж-
денията за сякаш безкрайния път, 
който се разкрива при раждането 
на човека, както  и безвъзвратнос-
тта на Края на всички краища. 
Имаше нещо дълбоко несъот-
ветно в думите  от ритуала и от 
представите за човека, който бя-
хме дошли да изпратим. Поне та-
кова бе моето усещане. От снимка-
та на масичката, където трябваше 
да положим цветята, ни гледаше 
онзи Карауланов, за който от-
давна забравеният вече Цаньо 
Сърнев, член на строително-мон-
тажната бригада „Пеньо Пенев“, 
някога беше написал за него: 
„Вратата да погледне, на трески 
ще я направи!“ 

Но това е само една от мъч-

ните за улавяне черти на човека, 
който със живот и пример, със 
слово и жест, с усмивка и упрек, бе 
съумял честно да въздигне име-
то си до символ на едно съзи-
дателно време; който беше пял 
песента на мечтите на селското 
момче по неповторимите нот-
ни знаци на знамената по ске-
лите; който бе вградил младост 
и сили, и вяра в построяването 
на един по-справедлив живот, 
на една по-друга България, ус-
тремена към бъдещето.

Ако ме попитат сигурно не 
бих могъл внятно да обясня защо 
обичах този човек. Може би за-

щото и той, изкушен от словото, 
бе разказал без остатък душата си 
в своята първа книга „Кръвна гру-
па“? Може би защото като сърце-
вед, с непогрешим поглед, вина-
ги съумяваше да отдели зърното 
от плявата? А нищо чудно да е и 
поради носталгията за младост, 
както биха се изразили днешните 
социални антрополози. Впрочем, 
той така и бе озаглавил една от 
своите книги „Чаша носталггия“, 
за които казваше, че  ги пише, ко-
гато покойната му вече съпруга, 
го е освобождавала от „наряд“: да 
пазарува, да ходи важен-важен 
до кофата за смет, или да бист-
ри с Крумчо и другите авери от 
кварталната пейка, сложния и 
необясним ребус на живота.

Нейсе. Отиде си Карата и вече 
няма да чувам приглушеният му 
глас: „Душко, пак си избил риба-
та с този брой!“ Споменавам тази 

негова оценка заради обстоятел-
ството, че той по-много, дори и от 
мен, се вълнуваше за деня 14 май, 
когато предстои да се изпълнят 
30 години от излизането на пър-
вия брой на „Зора“. Не дочака тази 
дата. Но знам, че се страхуваше, че 
и аз няма да смогна да „закарам 
влака“ , според него до крайна-
та гара по всеизвестни причини. 
Сега разбирам, че всъщност е пре-
дусещал как сърцето му, кипяло 
през годините от жаравата на Ка-
раулановската му кръв, от огъня 
на мечти, възторзи и ядове, е при-
тихвало бавно и полека като коте-
ла на локомотив, в пещта на който 
онези невидими огняри на вяра-
та и надеждата, които движат жи-
вота ни, вече са спрели да хвърлят 
въглища.

Сбогом, Кара, забравен стро-
ителю на България, която загу-
бихме! Зная че от всичко, от кое-

то може да те заболи и отвъд, тази 
дума „забравен“ ще е като трън в 
душата ти. Но тя не е за теб! Тя е за 
нас, живите! Нали великият сми-
съл на твоя занаят да строиш, е да 
оставиш нещо след себе си, като 
знак и вик срещу забравата и пре-
ходността на битието. Ти построи 
вече своите египетски пирами-
ди на славата. За нас остава отго-
ворността за незабравата на таки-
ва достойни хора като теб. Макар 
че в тридесетте смутни години на 
брадясалата от тръни и душевно 
запустение България, ти невед-
нъж отпи от бавната отрова на 
нейната горчилка. 

Почивай в мир, приятелю! 
Патронът на твоята бригада 

бе поетът Пеньо Пенев, който ся-
каш за тебе написа: „Довиждане, 
мен чака ме епохата! Сънят ми 
слънчев чака вечността!“

Минчо Минчев
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Причината ще остане скри-
та, а 

дори да отречем 
следствията, няма да 

изкореним злото.
Левиатан не подлежи на пре-

възпитания и не можа да бъде 
поставен в услуга на онеправ-
даните, да служи на справед-
ливостта, равенството, свобо-
дата и братството. Нито може 
да бъде дисциплиниран и да ра-
боти охотно и безкористно в пол-
за на обществото. Дори и държа-
вата не е в състояние да го поко-
ри под своя власт и зависимост. 
Напротив, той е властелинът на 
държавата и обществото. Зато-
ва е илюзия, че капиталът ще се 
подчини на партийна програ-
ма и ще чуе справедливите ис-
кания, изразени в нея. Или ще 
се трогне от плача на страда-
щите и сълзите на немощните. 
Защото той съществува един-
ствено за себе си. Понякога, за да 
покаже друго лице и предизвика 
симпатия към себе си, за да откъс-
не хора от левите идеологии и по-
литически практики (както беше 
след Втората световна война), за 
да гримира лице на системата, 
имитира грижовност и състра-
дателност. Но това е за кратко. По 
време на Студената война, непо-
средствено след края на Втората 
световна война, в Западна Ев-
ропа се формираха т.нар. соци-
ални държави. Това бяха най-
мощните в икономическо от-
ношение страни, отделящи от 

бюджета си за някакви малко 
или много сериозни придо-
бивки за работниците. Тога-
ва там се създаде т.нар. „средна 
класа“ от заможни дребни соб-
ственици, държавни служи-
тели, интелектуалци. Понеже 
тогава там управляваха соци-
алдемократически партии, този 
впечатляващ жест на капитала 
бе приписан на социалдемокра-
цията. Голяма заблуда е обаче 
да се смята, че социалдемо-
кратите бяха „опитомили“ ка-
питала и го бяха превърнали 
в изпълнител на тяхната воля 
за социална справедливост. 
Той сам бе решил да ги покаже 
на Съветския съюз и социалис-
тическия блок, че благодарение 
на отказа им от революцион-
ния марксизъм и колаборация-
та с едрата буржоазия и дори с 
фашизма в Германия през 30-
те години на ХХ век, са умели и 
грижовни държавници; че ра-
дикалните промени могат да 
се извършат по еволюционен, 
а революционен път; и най-
сетне – само капитализмът е 
способен да осигури богат и 
охолен живот заедно с поли-
тически свободи и равенство 

на всички социални слоеве и 
класи. И че социализмът е не-
състоятелен. Но не добавя, че за 
това „чудо“ работи целият свят 
и заради него страдат бедните 
в другите държави.

Капиталът никога не може 
да бъде подчинен от държава-
та чрез закони и норми. Защо-
то не тя стои над него и не тя 
решава какво да е поведение-
то му, а той е неин господар и 
владетел.

Капиталът може да бъде 
победен и подчинен на 

справедливостта от друг 
тип държава, 

която да е създадена, за да 
овладее тази титанична и мис-
тична негова сила и да я нака-
ра да работи за други нужди и 
в други ползи.

Каква ще е тази държава и 
кой социален и политически су-
бект е натоварен с историческа-
та задача да я създаде? И кой ще 
освободи хората от тържеству-
ващото днес зло? Това са фун-
даментални въпроси, отнасящи 
се до смяната на социално-ико-
номическите системи. Т.е. до ха-
рактера на революцията, ней-

ните движещи сили и основна-
та класа, които ще я осъщест-
вят. Маркс нарече тази държава 
„диктатура на пролетариата“, 
а системата, която ще се уста-
нови след отхвърлянето на ка-
питализма, комунизъм.

Всяка революция устано-
вява в началото диктатура на 
този, който е нейният осно-
вен субект. Така без съмнение 
ще бъде и при една бъдеща со-
циалистическа революция. Аз 
не съм много сигурен, че тя ще 
бъде „на пролетариата“, защо-
то едва ли пролетариатът ще 
я установи. Революцията за 
смяната на капиталистиче-
ската система ще я извърши 
някоя нова класа, която ще 
бъде натрупала достатъчно 
икономическа власт, за да по-
иска от буржоазията и поли-
тическата. Но че тази нова сис-
тема ще бъде, според описания-
та на Карл Маркс и Фридрих Ен-
гелс, нямам съмнения.

Ролята на пролетариата 
обаче е изключително важна 
сега, когато капитализмът е 
навлязъл в своята непреодо-
лима системна криза, след ко-
ято повече няма да го има.

Колкото днес да го отри-
чат, крият, обезличават, имен-
но пролетариатът е този, кой-
то е длъжен сега да започне 
политическото подриване на 
капитализма. Борбата му сре-
щу капитала е изключително 
важна. Тя е историческа, за-
щото ще ускори края на систе-
мата и ще доближи настъпва-
нето на нова социално-иконо-
мическа и политическа епоха. 
Ала левите политически субе-
кти и мислители са длъжни да 
работят много и упорито, за да 
помогнат на пролетариата от-
ново да се осъзнае „в себе си“ и 
„за себе си“ и да привлече за съ-
юзници всички онеправдани 
и потиснати. Той е длъжен да 
им помогне и да ги поведе, и 
те да се осъзнаят като класи, 
и да поемат ролите си в исто-
рията.

Сега е времето на подготви-
телната работа, когато отново 
трябва да се формират прин-
ципите на лявата идеологи-
ята, и когато левицата отново 
ще постави своите тактически 
и стратегически цели, ще набе-
лежи средствата, с които ще ги 
постига. Но преди всичко е не-
обходимо днешният свят да 
бъде обяснен и да бъде казана 
истината за него. И смело, от-
крито и безпощадно да се по-
сочат порокът и грехът на ка-
питала и капитализма, тяхна-
та сатанинска същност.

Иначе този свят не може да 
бъде нито обяснен, нито пре-
образен.

САТАНИНСКИЯТ ДУХ 
НА КАПИТАЛА

От стр. 5

Философията на Борисов, че тряб-
вало първо да заработи икономиката 
на Германия, за да започнат да про-
извеждат нашите 250 завода за авто-
мобилни части и аксесоари, вече няма 
да среща разбиране. Ами ако ни залеят 
прогнозираните от учените и самия него 
нови вълни на коронавирус? При реги-
стрираните ежедневно по няколко хи-
ляди нови безработни, кой ще пълни 
хазната? Магистралите или пустеещи-
те хотели и къщи за гости? Бюджетът 
е на червено и премиерът е искрено 
разтревожен от перспективата  пода-
ниците му да се окажат голи, гладни, 
гневни, бесни и яростни. Именно това, 
а не загрижеността за физическото и 
психическото здраве на „материала“, е 
причината за внезапното и нелогично 
разхлабване на ограниченията. „Ико-
номиката, глупако!“, казваше бившият 
американски президент Бил Клинтън. 
А настоящият президент на България 
Румен Радев предупреди отдавна, че 
гладът може да надвие страха от коро-
навируса и недоволните да се изсипят 
на улицата. На кого ще му пука тога-
ва, че министрите и депутатите карали 
без заплати и без партийни субсидии? 
Говоренето за опасността от народен 
бунт не е подстрекателство, а реалис-
тична хипотеза, да не кажем предска-
зание. Особено като се има предвид не-
желанието на управляващите да се отчи-
тат пред обществото за начина, по кой-
то раздават публични и европейски 

средства на „крайно нуждаещи се“ фут-
болни клубове, колекторски фирми, 
казина и частни авиокомпании. Огро-
мно недоволство зрее и сред медици-
те и полицаите от първата линия, до 
които достигат или трохи, или нищо 
от обещаните от Борисов допълнител-
ни стимули. Какво остава тогава от про-
пагандната пушилка по повод на панде-
мията от коронавируса? Кое от предиз-
борните и кризисните обещания на влас-
тта е изпълнено, ако народът е докаран 
до отчаяние, въпреки или благодаре-
ние на „най-успешното“ управление? 
Международната възхита от „успешна-
та“ борба на Борисов с вируса от Ухан 
съществува само в неговата глава! 
Дали и прословутите фурми, подарени 
ни от ОАЕ вместо медицински матери-
али, не са проява на някаква арабска 
ирония? Впрочем, те може да се окажат и 
с индийски или пакистански произход. И 
имат толкова малко общо с медицината, 
колкото политиката, астрономията и гео-
метрията имат с етиката. Добре че беше 
сайтът „Биволъ“, та да ги покаже в скла-
довете на БЧК, редом с маските.

Ако правителството чака Меркел да 
задейства автомобилното производ-
ство в Германия, за да изготви план за 
възстановяване на родната икономи-
ка, не трябваше ли да задържи и стро-
гите ограничения, докато светът спре 

пандемията? 
Засега светът е далеч от това да праз-

нува победа над коронавируса. Това може 
да се види на сайта Worldometre. Към 7 
май ситуацията в повече или по-мал-

ко засегнатите от пандемията страни 
беше както следва:

Както се вижда, ситуацията с корона-
вируса в България, не е нито за оплаква-
не, нито за хвалба. Поне 8 страни имат 
над 100 000 заразени и над 30 са ре-
гистрирали повече от 10 000 носители 
на COVID-19. Над 30 държави имат по-
малко починали от нас, като при някол-
ко такива изобщо липсват. Така че ща-
бът следва да препоръча на Борисов да 
намали самохвалствата. Светът се учи 
не от нас, а от китайците как се спира 
епидемия. Обратното твърдение е точно 
толкова (не)вярно, колкото казаното от 
премиера на полигона „Црънча“ на 6-ти 
май, че българската армия никога не е 
бивала по-модернизирвана от днес. Да 
провеждаш военен парад с 30-годишни 
танкове Т-72 и самолети МиГ-29 и Су-
24, останали от времето на СССР, не е 
израз на модернизация. А за „модерни-
зацията“ на ВМС да не говорим!

Някои политици отново трябва да 
надянат маските, докато се чудят как 
да накарат управляваните от тях да 
мълчат. В едно от последните си пре-
давания убитият от дрогиран млад не-
хранимайко телевизионен журналист 
Милен Цветков произнесе пророчески 
думи: „Маските са не за да ви пазят, а 
за да мълчите!“. Казват, че живите за-
тварят очите на мъртвите, а мъртви-
те отварят очите на живите. Но дру-
га народна мъдрост гласи, че няма по-
сляп от този, който не иска да види и 
по-глух от този, който не иска да чуе. 
Светла му памет на Милен!

МАСКИТЕ ПАДНАХА! 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО 
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема г-жо и уважаеми г-да, 
Обръщаме се към Вас във връзка със за-

силване на една тревожна тенденция в на-
шето общество. Реч е за опити за ревизия на 
историята, както и със свързани с това наме-
рение съпътстващи недостойни постъпки на 
хора, оскверняващи паметни исторически 
знаци. Най-общо тази т.нар. ревизия, се из-
разява в преиначаването и в принизява-
нето на ролята на Съветския съюз и Чер-
вената армия в разгрома на нацизма и фа-
шизма. Изопачава се тяхната роля в освобо-
дителния поход на Балканите и конкретно, 
съвсем неверно се представа тя, по отноше-
ние на собственото ни Отечество – Репу-
блика България. 

Още от библейски времена, неблагодар-
ността е определяна за най-презрения грях. 
Като народ ние никога не бива да забравяме, 
че ако днес България е в днешните си гра-
ници, това е в резултат от дипломатиче-
ските усилия и воля на СССР, проявени на 
Мирната конференция в Париж, през 1946 
г. Известно е, че съседни на България стра-
ни, предявяват на този международен форум 
претенции дори към територията, включе-
на в държавните граници на Царство Бъл-
гария - до присъединяването на държавата 
ни към Тристранния пакт. Те използват нео-
споримия факт, че Царството като официален 
съюзник на хитлеристка Германия и фашист-
ка Италия, е било ангажирано с полицейски 
и  охранителни функции на тяхна терито-
рия. И категорично са отрицавали морално-
то основание на България, че всъщност това 
са отнети нейни територии от българското 

историческо землище, по силата на между-
народен диктат. 

В тази обстановка, ноторна истина е, че 
без защитата на Москва, краят на Втора-
та световна война можеше да се превърне 
за България в Трета национална катастро-
фа. Това не се случи, но според нас, почте-
ността налага внимателен подход, особено 
с инициативи, почертаващи новите ни съ-
юзнически реалности. Напоследък обаче сме 
свидетели на действия, позорящи народното 
чувство за обективност и признателност. И 
те, уви, представят България и нас, българите 
в особено незавидна светлина. 

Вместо благородна признателност, ко-
ято заслужава подвигът на народите на 
бившия Съветски съюз, и особено на Ру-
ската федерация като негов  пряк наслед-
ник, дали най-много жертви и имащи най-
значим принос в борбата срещу агресора – 
нацистка Германия и т.нар. обединени от 
нея „свободни държави на Европа“, сме сви-
детели на премълчаването на истината и 
на преиначаване на фактите. Преекспони-
ра се т.нар. окупация от Червената армия 
като се забравя, че тази окупация е била за нас 
като държава онзи спасителен щит, запазил 
ни от амбициите на поне две от наши съсед-
ни държави. Геополитическите интереси и 
контролът на територията на България, като 
средище на Балканите, не са от вчера. И ма-
кар че историята не признава условно накло-
нение, бъдещето на държавата ни и нейно-
то целокупно съществувание, трябва да бъ-
дат най-важният и главен ориентир. Тряб-
ва добре да се запомни, че налаганата с късна 
дата ревизия на историята и свързаните с 
нея последствия, са особено неприложи-
ми и омерзителни по отношение на исто-
рическата правда за България. Фактът, че в 
страни от Централна и Източна Европа уни-
щожават или демонтират паметници, свърза-
ни с освободителния поход на Червената ар-
мия във Втората световна война, фактът, че 
се пренебрегват дори и свидетелствата на 
спасените от нея в лагерите на смъртта, не 
са основание за солидарност на България с 
проявите на предпоставена неразумност, 

непочтенност и екстремизъм. Историята 
винаги е предявявала съответна разплата за 
такива „качества“ и действия. 

За съжаление, склонност към умиш-
лено отглеждана русофобия в България 
има. Във времена, когато чест, обектив-
ност и достойнство, са определяни като 
привилегия за неудачници, когато шу-
мът на зелените банкноти е най-важен 
и решаващ, страдат преди всичко исто-
рическата памет и почтеността. В този 
смисъл Руската федерация напълно 
справедливо и на официално равнище 
реагира остро и безкомпромисно на та-
кива действия. Но и това не е най-страш-
ното. По-важна от всички дипломатиче-
ски ноти би била великата загуба на сът-
ворения от историята цивилизационен 
съюз на духовността и братството между 
българи и руси. И това е недопустимото в 
случая, по който имаме основанието да Ви 
пишем. 

Политическата конюнктура и прави-
телствата се сменят, остават народите и па-
метта за възходи и падения. Историята за-
бавя, но не забравя.

Призоваваме Ви от висотата на заемани-
те от Вас длъжности в управлението на Бъл-
гария, да предприемете по Ваша преценка 
необходимите стъпки, за да не бъде задълбо-
чавана пропастта, очертаваща се във взаимо-
отношенията между нашите славянски и пра-
вославни народи.

С уважение:
Снежана Тодорова – Председател на 
УС на Съюза на българските журналисти, 
Председател на дружество „Найден Геров“.
Проф. Нако Стефанов дфн – Председател 
на Българския национален съвет за мир
Станислав Станилов – нар. представител
Акад. Атанас Куртев
Чл.-кор. дфн Васил Проданов
Проф. дфн Петко Ганчев
Ст.н.с. д-р Румен Воденичаров
Д-р Румен Петков – Поглед Инфо
Минчо Минчев – 
Главен редактор на в. „Нова Зора“

In memoriam
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П
рез годините като главен 
редактор съм получавал хи-
ляди писма. Писали са ми раз-
лични хора. Някои от писмата 

са носели пощенското клеймо на далеч-
ни земи и държави: Боливия, Франция, 
Аржентина, Швеция, Русия, Израел, 
САЩ, Македония, която сега би следва-
ло вече да се изписва като Република Се-
верна Македония. 

По-късно електронната поща ня-
как си безцеремонно промени начина 
на общуване. Непроменено остана само 
вълнението от всяко писмо и чув-
ството за удовлетворение, че гласът 
на „Зора“ не е глас в пустиня. 

Особено са ме радвали писмата, ко-
ито дописват темата, които способ-
стват да бъдат фокусирани образът 
на времето и истината, за факти, хора 
и събития, тъй често изкривявани и 
подменяни днес. Днешното писмо до 
редакцията намирам за особено важно 

и необходимо за каузата на правдата. 
Не само защото е написано от такъв 
знаменит подател като проф. Жени 
Захариева - великата междуконти-
нентална гордост на България в му-
зикалното изкуство; от изящния тъл-
кувател на магическия свят на музи-
ката; от пианистката с неподражаем 
прочит на великите, вечните и без-
смъртни творби на Брамс, Шуберт и 
Шуман, на Чайковски, Вивалди и Бе-
товен. И ако се облягам на световната 
слава на проф. Жени Захариева, коя-
то е немислимо да изразя в няколко из-
речения, то е защото свидетелствата на 
човек като нея са съкрушаващи със сво-
ята автентичност, а тя „...на клеветата 

строшава зъбът“. 
Приносът на писмото на проф. За-

хариева е в уточняването на два ва-
жни детайла в новата българска ис-
тория: истината за прекратяването 
на бомбардировките в София и Бъл-
гария като цяло, след 1 март 1943 г. и 
доуточняването на думите на Йосиф 
Весарионович Сталин при закупува-
нето на 350 военни самолета за бъл-
гарските въздушни сили, цитирани 
в краткия очерк, както тя го нари-
ча, „Крило до крило, сърце до сърце“ по-
местен в миналия брой № 18  на „Нова 
Зора“ от нашия добронамерен автор 
инж. Филип Стоянов, от Бургас. 

Дъщеря на всепризнатия  строи-

тел на военната авиация в България 
- ген. Захари Захариев, проф. Жени 
Захариева в това свое писмо записа и 
името си като важен свидетел на ис-
торическата правда, която вихруш-
ката на безскруполното време се оп-
ита да засипе и заличи, за идните по-
коления.

От името на редакционния съвет на 
в. „Нова Зора“ най-сърдечно благода-
ря на проф. Захариева за граждан-
ската доблест и отговорност да споде-
ли с читателите на вестника, в дните 
на 75-годишнината на победата над 
нацизма, непомръкващите свидетел-
ства, съхранени в семейната памет за 
нейния баща ген.-полковник Захари 
Захариев и чрез него, и нея - истината 
и правдата за историята, която вече 
много години бездарно се опитват да 
пренапишат.

Минчо МИНЧЕВ

ВАЖЕН СВИДЕТЕЛ НА 
ИСТОРИЧЕСКАТА пРАВДА

До Минчо Минчев
Главен редактор 
на вестник “Нова Зора“

Уважаеми господин 
Минчев,

С вълнение про-
четох статията за моя 

баща отпечатана в броя на 
„Нова Зора” от 5 май. Благода-
ря на редакцията, че публику-
ва очерка "Крило до крило, сърце 
до сърце" от инж. Филип Стоя-
нов за тежките времена след 
9 септември 1944 г., когато са 
се създавали новите модерни 
и могъщи за нашите маща-
би военновъздушни сили и за 
приноса на баща ми в тяхното 
изграждане.

Бих искала да допълня ма-
териала с някои факти, които 
той е написал в мемоарите си 
и ни ги е разказвал в семей-
ството.

За получените даром 350 
самолета от Съветския съюз, 
той ни е казвал: "Първоначал-
но писахме в заявката за купу-
ване на 250 самолета, колкото 
ни трябваха, но след това ре-
шихме да "надуем" бройката 
до 350 като мислихме, че ще ни 
я съкратят. И каква беше изне-
надата, когато съветското ко-
мандване е одобрило не само ця-
лата бройка, но и че ни подаря-
ват самолетите. Мой приятел, 
командир, ми разказа за думите 
на Сталин: "Не могу брать день-
ги у Георгия Михайловича“ (“Аз 
пари не мога да взимам от Геор-
ги Михайлович.)” (Димитров).

А във времето на "чистки" и 
уволнения в България, баща ми 
е имал много конфликти с ви-
сши военни и партийни фак-
тори, за да запази в авиацията 
„старите“ царски български 
бойни летци. Той е наложил 
именно те да обучават младо-
то поколение наши летци, а не 
само руските инструктори.

Като млад летец в някогаш-
ния Съветски съюз той беше 
преживял наречените условно 
"години на култа на личност-
та" (1936-1937 г.), арестуван е 
от хората на Берия по фалши-

ви обвинения и се е спасил по 
чиста случайност в последния 
момент. Тези свои преживява-
ния той е споделял с нас, в се-
мейството, и с най-близките си 
приятели, но вероятно от лю-
бов към Русия е решил да ги 
"забрави" в мемоарите си. 

Всеизвестни са многоброй-
ните жертви сред българската 
емиграция по това време, но 
все още не е изяснена ролята 
на самата наша емиграция за 
тези жертви, значителна част 
от които, са резултат от вза-
имни доноси и предателства. 
Показателно е предупрежде-
нието, направено от Васил Ко-
ларов, водачът на българска-
та политическа емиграция в 
Москва, при първата среща 
на баща ми с него - да няма 
никакви контакти с българ-
ски политемигранти, защото 
те пишели доноси един срещу 
друг. Васил Коларов му казал 
как Берия му донесъл и предал 
една папка с думите: “Разбери-
тесь! Сами друг на друга пише-
те!“ („Изяснете доносите! Вие 
сами пишете един срещу друг!")

В своя живот на суров воин 
и български родолюбец (да 
припомня как всяка сутрин в 8 
часа караше всички офицери и 
войници, а и нас - мен, сестра ми 
и мама, в двора на щаба на ВВС 
да играем български хора, ко-
ито той винаги водеше!).

Баща ми е бил свидетел на 
няколко исторически събития. 

В мемоарите си той разказва 
как са били прекратени англо-
американските бомбардиров-
ки над София. Ето откъс от тях 
със съкращения: "Беше 31 март 
1944 г. Сутринта посетих Васил 
Коларов в дома му в Москва. Това 
правех два пъти в годината, по 

указание на самия него. Заварих го 
да се разхожда нервно като стис-
каше в ръката си съветския вест-
ник "Известия". Веднага ме запи-
та: "Чете ли вестниците? Какво 
направиха нашите фашистки 
управници? Англо-американска-
та авиация до основи ще разру-
ши нашата красива столица Со-
фия." Стоях като закован. Страх 
ме беше да не му стане лошо. След 
5 минути той седна на бюрото 
си и взе слушалката на телефона. 
Набра един номер. "Георги, чете ли 
вестниците?" Не чух какво отго-
вори Георги Димитров. Васил Ко-
ларов продължи: "Моля те, говори 
със Сталин да направи необходи-
мото  англо-американската ави-
ация да спре бомбардировките 
над София". По лицето на Коларов 
разбрах, че Димитров се е съгла-
сил да изпълни молбата му. След 
известно време узнах, че Сталин 
е разговарял за това с президента 
на САЩ Рузвелт. Американски-
ят президент се съгласил и бом-
бардировките над София са били 
прекратени. Така че най-голя-
ма заслуга за спасяването на Со-
фия от пълно разрушение имаха 
Васил Коларов, Георги Димитров 
и Сталин. Разбира се и президен-

тът Рузвелт, който беше дал съ-
ответното нареждане."

И когато сред българските 
летци, сражавали се срещу ан-
гло-американските бомбарди-
ровки е имало страх да не бъдат 
уволнени и обявени за враго-
ве, баща ми ги e защитавал. Ето 
един случай, описан в мемоари-
те му с авиационния ас майор 
Стоян Стоянов.

"Заминах за летище Кар-
лово, разрушено от бомбарди-
ровките, за да преценя дали ще 
може да се възстанови. И най-
малките нередности ме правеха 
строг и безпощаден, защото мо-
гат да станат причина за про-
изшествие и даже за гибел на 
летеца. ...След важен разговор с 
командира на полка за ремонта, 
който трябва да се направи, го 
попитах:

 - Имам сведения, че сте се 
били срещу англо-американска-
та авиация и имате най-мно-
го победи. Вярно ли е? С извест-
но стеснение и уплаха майорът 
отговори:

- Вярно е, господин полко-
вник, но по този въпрос всички 
мълчим. Участието ми в защи-
та на София се смята за фа-
шистка дейност, а нас ни бро-
ят за фашисти.

- Участието ви в тази бор-
ба не може да се разглежда като 
фашистка проява. Необходимо 
е упорито да се разобличава ис-
тинския варварски характер на 
неоправданите с нищо от воен-
на гледна точка бомбардировки 
на София. Да защитаваш сто-
лицата на своята родина и мир-
ното й население - това е висок 
патриотичен дълг и аз ви поз-
дравявам, господин майор! 

След тези думи стиснах дес-
ницата на майор Стоян Стоя-
нов и си тръгнах."

За баща ми нямаше малки 
и големи проблеми. Ето как-
во пише в мемоарите: "С болка 
на сърцето виждах, че се серви-
ра слаба храна на летците по 
калоричност, съвсем недоста-
тъчна за възстановяване на из-
разходваните в летенето сили. 
Много пъти повдигах въпроса 

пред ген. Манчев, но ми се отго-
варяше, че страната ни е бедна 
и не можем да правим разлика 
между работниците на земята 
и на летците.

- Позволете да възразя, гос-
подин генерал. На работещите 
на земята, ако им прилошее ще 
седнат, а на летците - ще се за-
бият в земята." Но началство-
то упорито отказваше. 

- Разчитаме само на вас – 
казваха ми летците.

Реших да действам сам. С 
един съветски генерал споделих 
намерението си да сигнализи-
рам тяхното Главно командва-
не за лошото положение с хра-
ната на летците. Той обеща да 
направи необходимото. След две 
седмици ми се обади, че въпро-
сът е стигнал до Сталин. След 
два месеца, когато наша пра-
вителствена делегация водена 
от Председателя на Министер-
ския съвет замина за Москва и е 
била приета от Сталин, в края 
на разговора, съвсем неочаквано, 
Сталин попитал водача на де-
легацията:

- Кажете ми сега как и по 
каква таблица вие  храните ва-
шите летци?

- Ние не правим разлика в 
храненето на летците и ра-
ботниците, другарю Сталин - 
отвърнал гордо ръководителят 
на делегацията.

- Напразно, напразно! Тряб-
ва да правите разлика - отвър-
нал Сталин и продължил: - Ние, 
в най-тежките години на вой-
ната, не посегнахме на храна-
та на летците. Сега ви дава-
ме съвременни бойни самолети, 
на тях гладен летец не може да 
лети. Те трябва да се управля-
ват от силни мъже!

Още с кацането на летище 
Враждебна, министър-предсе-
дателят заповядва да му докла-
двам нова дажба за храната на 
летците. Бях готов. Напечата-
ните нови дажби бяха утвърде-
ни за няколко дена.“ 

Проф. Жени Захариева,
дъщеря на  

генерал Захари Захариев


