
Сергей Борисович Пе-
реслегин е роден на 16 
декември 1960 г. в Санкт 
Петербург, Русия. Той е 

руски литературен критик и 
публицист; изследовател и тео-
ретик на научната фантастика 
и алтернативна история; социо-
лог; военен историк; футуролог. 
Завършил е катедра по физи-
ка на Ленинградския държавен 
университет, специалност „Яд-
рена физика и физика на еле-
ментарните частици“. От 1989 
г. се занимава с въпроси на тео-
рията на системите в NIIIS. Ав-
тор на предговори и послесловия, редактор на поредицата на 
„Военноисторическа библиотека“. Ръководител е на изследова-

телската група „Реактор на 
знанието” (от 2007 г.).

За неолиберализма и 
постмодернизма всич-
ко е възможно и поз-
волено. Особено когато 

работи срещу традиционното 
солидарно общество, нацията, 
националната култура и тра-
дициите; срещу славянството 
и Русия. Но най-вече това, което 
осъзнава разпада като социално 
зло и казва истината за реал-
ното състояние на общество-
то и държавата. Тази нетърпи-
мост те проявиха най-напред 

към интелигенцията, като я набедиха, че е „руска марка“, на-
следство на руския империализъм и на комунистическата 
идеология в България. 

Интелигенцията в България бе буквално затрита 
още с „първите лъчи на демокрацията“, когато промяната се 

извършваше повече вербално, със заклинания, които звучаха сил-
но и убедително, а сладостта на съдържанието им лепнеше като 
мед за новоизлюпилите се демократи и антикомунисти. Колко й 
трябва на интелигенцията, за да се самоубие? Малко подаръче-
та, малко дребни парици, екскурзия до „царството на демокра-
цията“, работа във фондация, народно представителство, сво-
бода да крещи силно и високо срещу бившите управници, пра-
во да гони „номенклатурата“ отвсякъде, където я зърне. 

Разбеснелите се полуинтелигентче, неосъществени писате-
ли, актьори, художници, журналисти създадоха такава невиж-
дана преди стихия около интелигенцията, че тя сама се разпус-
на, предаде се и си призна греховете. Тогава бе  излъчен новият 
„елит“, който я замени; в него най-достойното място заеха ма-
некенките, „мис „мокри фланелки“, танцьорките в баровете, недо-
учените журналисти, които бяха задължени да вървят след побе-
дителите. 
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Троя гори! и мърТвиТе погребваТ своиТе мърТъвци

Панко АНчев

Възможни ли са общество и нация 
без интелигенция?

Досега всяка война беше 
социалната катастро-
фа. Днес социалната ка-
тастрофа е вече война. 

Преди се стремяха да предста-
вят гражданската война като 
световна. Сега световната вой-
на ще бъде институционализи-
рана като гражданска. Но сама-
та тази война, под формата на 
народни бунтове и антитеро-
ристични операции, ще бъде 
просто прикритие за борбата в 
съвършено различни простран-
ства. 

С други думи, поредната 
световна война е при нас. И тя 
е вече Четвърта. Ще кажете, 

че не вярвате, защото „Къде 
са взривовете, свистенето на 
падащите бомби? Къде е гро-
хотът на канонадите? Къде е 
кръвта на моя загинал другар 
върху моята бойна униформа? 
Къде са нападенията с крила-
ти ракети над нашите градо-
ве? Къде са епицентровете на 
ядрените взривове и зоните на 
радиоактивно заразяване?...“ 
Няма ги, поне засега. 

Главният смисъл на вся-
ка война е да бъде съкруше-
на една страна или даже цяла 
група страни, жертва на агре-
сия. И няма значение какви са 
методите и начините това да 

бъде постигнато. От опита на 
недалечната история знаем, 
че за тази цел съвсем не е за-
дължително да се преминават 
водни препятствия с крупни 
танкови съединения и механи-
зирани части, сривайки в пре-
дутринния мрак сънни аеро-
друми. Не се налага да натис-
каме „червеното копче“, за да 
бъдат изстреляни в небето сто-
тици „Minuteman” и „Trident”, с 
ядрени бойни глави. В ядрено-
ракетната схватка победител 
няма да има, и операторите на 
четвъртата световна война 
добре разбират това.

На стр. 7

Новата реалност на задаващото се преразпределение на света: 
Започна блицкриг-ът на управлението на света чрез катастрофи

Сергей ПеРеСлегиН

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/16_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F&usg=ALkJrhiQzPGPK
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/16_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258F&usg=ALkJrhiQzPGPK
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1960_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLMq8gw
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLMq8gw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%25
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru.m
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.goog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.goog
https://translate.g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=https://ru
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&pre
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=sear


брой 23, 9 юни 2020 г.  брой 23, 9 юни 2020 г.Стр. 2 Стр. 3

телства се дават указания. Стра-
ховата кампания обслужва 
наднационалното господство 
на тези интелектуални избра-
ници и банкери;

14. „Глобалното ръковод-
ство“ е форма на „промяна на 
режима“, разширена в световен 
мащаб. Крайната цел е нацио-
налните държави, заедно с тех-
ните собствени институции и 
национални икономики,да се 
превърнат в „открити регио-
ни“;

15. глобалните финансови 
елити искат да станат госпо-
дари на цялата планета. ва-
жните политически назначе-
ния в националните държави 
се контролират от лобистки 
групи, които представляват 
гигантите на Уолстрийт, во-
еннопромишления комплекс, 
голямата фармация, големия 
петрол, корпоративните ме-
дии и дигиталната комуника-
ция;

16. От друга страна „социал-
ното дистанциране“, съчетано 
със затварянето вкъщи, се из-
ползва като „оръдие за социал-
но подчинение“. Благодарение 
на това възпрепятстват и съ-
бирането на хората, за да про-
тестират срещу този нов све-
товен ред;

17. Много важно е да се раз-
криват истините, да се солида-
ризираме и организираме, за 
да обърнем обратно това те-
чение. Първата стъпка на едно 
движение в световен мащаб е 

„контрапропагандата“.
Мислите ли, че коронована-

та посредственост, която упра-
влява не само в България, се ин-
тересува от писания, като кни-
гата на Шосудовски? Не! Защото 
трябва да признае своето 

участие в зловещия 
сценарий, 

целящ, посредством из-

куствено раздухвана страхо-
ва истерия, хората да се дър-
жат в подчинение, подобно на 
овцете в кошарата. С тази раз-
лика, че пастирите ги извеждат 
на паша, докато двукраките им 
подобия могат спокойно да ум-
рат от глад и нелекувани „при-
дружаващи заболявания“, дока-
то ги „пазят“ от коронавируса. 

През това време, държавният 
чобанин обикаля родината, за 
да се „среща с народа“ без мас-
ка и ръси щедри обещания и 
самохвалства. И докато изпъл-
нява ролята на шофьор на ми-
нистъра си Владислав Горанов, 
слуша по радиото македон-
ската чалга „О, белла, чао, айде 
чао, айде чао, чао, чао“. А пък 
главният прокурор, нахлупил 

каскет, ръководи полицейски 
операции по залавянето на 
селски крадци, изнасилвачи 
и побойници. Седемстотинте 
милиона лева неплатени да-
нъци от хазартния бос васил 
Божков са само негов грях, 
не на финансовия министър, 
който назначава шефа на Ко-
мисията по хазарта. Прокура-

турата не вижда повод да се 
намеси нито тук, нито по ка-
зуса „Апартаментгейт“. Зато-
ва подхвана темата за боклука 
и тя отново засенчи всичко, 
включително коронакризата. 
И, както сподели министърът на 
околната среда и водите емил 
Димитров-Ревизоро, цялото 
му ведомство бездейства в оч-
акване да бъде арестувано. На 
1 юни - Деня на детето, преми-
ерът Борисов трябваше да на-
значи заместник-министър 
на мястото на арестувания 
Красимир Живков. Който за 

жалост на всички герберофили, 
е излъчен от любимата им пар-
тия-ръководителка. Какво поле 
за възхвала на моралните стан-
дарти на ГЕРБ се отваря само, 
ум да ти зайде! 

Цялото (про)премиерско 
войнство – от агенция ПиК, 
през Канал-3 и Тв европа, до 
изданията на Пеевски, е за-

претнало ръкави и 
съчинява похвални сло-

ва за вожда. А пък шефка-
та на СеМ, Бетина Жотева, се 
чуди защо сме на 111-то мяс-
то в света по свобода на меди-
ите. На свой ред и министрите 
на външните работи и право-
съдието Екатерина Захариева 
и Данаил Кирилов се гневят, че 
някои тълкували неправил-
но оня абзац в доклада на еК, 
в който се казва, че наблюде-
нието на България ще про-
дължи. Захариева смята, че 
някой небрежен чиновник в 
Брюксел е копирал този текст 
от миналогодишния доклад, а 
Кирилов уверява, че този до-
клад не е „оня“ доклад. Но спо-
деля, че носи оставката в джо-
ба си. Понеже лично той беше 
обещал да подаде оставка, ако 
мониторингът на България не 
бъде вдигнат. Нямало обаче да 
я подаде, докато не му я поис-
ка премиерът Борисов. 
В ГЕРБ без разрешението 

на Борисов е забранено 
дори да се мре!

„Всички пътища водят към 
Рим“, гласи една римска пого-
ворка. А у нас казваме, че всич-
ки конци стигат до Бойко Бо-
рисов – спасителят на наро-
да от COVID-19. Който не вяр-
ва, е „тулуп“ и „негодник“ до 
доказване на противното! Ся-
каш четирите въпросителни 
на Апостола „Народе????“ са 
поставени за днешното вре-
ме, отчайващо нуждаещо се 
от будители. От коронавиру-
са ще се спасим, но как ще се 
отървем от фалшивите „спа-
сители“?

П
реди години, профе-
сорът по икономи-
ка от университета в 
Отава (Канада) Ми-

шел Шосудовски, в своята 
книга „Глобализация на бед-
ността“ изследваше начи-
на, по който бяха завладени 
земите, земеделието, живот-
новъдството и водоизточни-
ците на стоте страни, прила-
гащи политиките на МвФ и 
как бяха разстроени техните 
системи на здравеопазване. 
Той е съавтор или автор и на 
произведения, като „Господа-
рите на света. Скритите цели 
на войната на Балканите“, 
„Как бяха посети семената на 
глада в Етиопия“, „МВФ и Ук-
райна“, „Как свободният па-
зар уби националните иконо-
мики“, „Захаросаните куршу-
ми на свободния пазар убиват 
децата ни“ и други. извадки 
от негови трудове сме пуб-
ликували и на страниците на 
вестник „Нова Зора“. Но това, 
което той констатира в „Глоба-
лизация на бедността“, е осо-
бено актуално за днешното 
време. Време, когато преди да 
сме забравили ужаса от епи-
демията с „коронавируса от 
Ухан“, се сблъскваме с ико-
номическите и социалните 
проблеми на постепидемич-
ния период. И непрестанно 
се питаме: дали всичко, което 
ни се случи беше с естествен 
произход? Дали то беше плод 
на обикновена човешка не-

брежност, или е било плани-
рано, подготвено и приведе-
но в действие от тъмни сили 
с цел изплашеното човешко 
стадо да се подчинява безро-
потно на волята на вълчата 
глутница?

Михаил Шосудовски пре-
дупреждаваше цялото чове-
чество, че глобалната иконо-
мика се контролира от общо 
750 организации и се свързва 
с процеса на международното 
кредитиране, който лишава 
от пълномощия институции-
те на националните държави. 
При това, дребната лична соб-
ственост се затрива, но заради 
публичните дефицити, глобал-
ната финансова система също е 
стигнала до изчерпване. 

Тази година той публику-
ва книгата си „Глобалният ка-
питализъм, световното пра-
вителство и коронакризата“, 
в която твърди, че това, кое-

то преживяваме в момента, е 
една глобална операция. Не 
става дума за отричане на епи-
демията с „китайския“ вирус, а 
за нейната 

политическа употреба 
с оглед на готвеното 

от финансовия капитал 
преустройство на света. 

В резюме, Шосудовски пра-
ви следните констатации, ко-
ито ви предаваме по коментара 
на Арслан Булут в турския все-
кидневник вестник „Йеничагъ“ 
(27.05.2020):

1. По въпроса за причини-
те и последиците от коронак-
ризата светът се насочва в по-
грешна посока;

2. Под егидата на Световна-
та здравна организация (СЗО), 
кризата с COVID-19 се използ-
ва като повод, за да се пусне 
в световен мащаб процеса на 
икономическо, социално и 
политическо преустройство. 
Прилага се социално инже-
нерство и въпреки разруши-
телните икономически и со-
циални последици, правител-
ствата са поставени под на-
тиск да разширят практики 
като карантината;

3. Както много документира-
ни неща, включително и смърт-

ността, прогнозите за заболя-
ването COVID-19 се манипу-
лират до голяма степен;

4. Налаганото в световен 
мащаб затваряне на нацио-
налните икономики неизбеж-
но ще причини нарастването 
на бедността, масовата безра-
ботица и смъртността;

5. Пандемията се е превър-
нала в икономическо военна 
акция;

6. Политиците лъжат. Зак-
лючването, или затварянето 
на националните икономики, 
не може да бъде решение на 
кризата на народното здраве-
опазване;

7. Кой контролира поли-
тиците? Защо политиците лъ-
жат? Тези, в това число „ултра-
богатите благотворители“, са 
оръдия на политиката на фи-
нансовите структури. Тяхна-
та задача е след закриването в 
световен мащаб на икономи-
ческите дейности, да пуснат в 
действие проекта за глобално 
икономическо преустройство;

8. Подобно на овчарските ку-
чета, които вкарват овцете в ко-
шарата, те завлякоха вкъщи ця-
лото човечество. Това не е епи-
демия, а внимателно планира-
на операция. Няма нещо, което 

да се е случило от само себе си 
или в резултат на авария;

9. икономическият застой 
е бил планиран на национал-
но и международно равнище. 
Той не се ограничава само с 
отслабването на Китай, Русия 
и иран, а включва същевре-
менно и дестабилизирането 
на европейския съюз (еС);

10. Понятието „световно 
правителство“ бе поставено 
в дневния ред от Дейвид Рок-
фелер на сбирката на Билдер-
бергерите в Баден, германия, 
през 1991 г.;

11. През 2010 г. фондация 
„Рокфелер“, заедно с „глобално-
то управление“, е дискутирала 
като сценарий мерките, кои-
то ще се вземат в световен ма-
щаб във връзка с една вирус-
на епидемия;

12. Трябва да се напомни, че 
тази симулация се е провела в 
годината, последвала избухна-
лата през 2009 г. пандемия от 
свински грип H1N1, за която 
се разкри, че е била един опит, 
деградирал напълно под по-
кровителството на СЗО и във 
връзка с голямата фармация, 
развиваща многомилиардна 
програма за ваксина;

13. На националните прави-

АКТуАЛЕН ГЛАС АКТуАЛЕН ГЛАС

Петко ПеТКОв

От стр. 1

Нароиха се университети из 
цялата страна, а в тях, профе-
сорските катедри – особено ху-
манитарните, веднага бяха за-
ети от също толкова недоуче-
ни услужливи и нетърпеливи 
„учени“, каквито бяха и още са, 
журналистите. Тези „учени“ за-
почнаха своето интелектуално 
възпроизводство. голяма част 
от популацията им отиде по 
училищата, друга остана в 
университетите, за да обучава 
кадрите на бъдещето, а трета 
се намести в държавния апа-
рат. и пое съдбините на оте-
чеството. 

Оказа се, че не само е въз-
можно обществото и нацията да 
съществуват без интелигенция, 
но и всички се убедиха, че без 
нея е много по-европейско, 
свободно, демократично. За-
щото без нея е лесно да се раз-
рушат „каноните“, да се про-
меня произволно йерархията 
на ценностите и да се въведе 
нов ред. и дори да се извърши 
„нов цивилизационен избор“. 

Скоростта, с която бе извър-
шена тази съсловна екзекуция, 
е поразителна и не е позната 
в българската история. А тол-

кова бавно и продължително се 
е формирала тази пуста инте-
лигенция. Да не говорим каква 
е била ролята й в създаване-
то на нацията, на книжовния 
език, националната култура; 
какво участие е взела в нацио-
нално-освободителната и бур-
жоазно-демократичната ре-
волюция, в освободителните 
борби и в самото освобожде-
ние, в устройството на ново-
учредената свободна държа-
ва. и изобщо в историята на 
българския дух и обществено-
то устройство.

Интелигенцията е 
националният ум и разум, 

паметта на нацията, 
нейната съвест и 
духовната й мощ. 

Тя винаги е била тази, която 
е ограничавала буржоазията, а 
и всеки потисник и поробител, 
който отнема свободи, закрива 
бъдещето, изопачава минало-
то, откъсва нацията от нейните 
родословни традиции, изважда 
я от цивилизационния й свят, 
на който принадлежи. Колцина 
са се мъчили да я дехристияни-
зират и поевропейчат, да я на-

правят послушна. интелиген-
цията е предотвратявала тези 
престъпления и е наказвала ви-
новните, като ги е покривала с 
вечен позор. Може да се каже, 
че тя много пъти е спасявала 
нацията от погроми, разруха, 
унижения.

В началото на този век оба-
че тя позорно се самоуби. и по-
стави обществото, държавата 
и нацията пред гибел. И напра-
ви опасността за България да пре-
живее края на историята още по-
близка и реална. историческа-
та пропаст зее пред България и 
скоро „европейските ценности“ 
безмилостно ще я бутнат в нея. 

Забелязвам обаче, колкото и 
слаби да са, тенденции за възраж-
дане на интелигенцията. все по-
вече стават образованите и ро-
долюбиви интелектуалци, осъз-
наващи реалното състояние на 
нацията и държавата ни, които 
надигат глас в нейната защи-
та. Те правят опити да възвърнат 
съзнанието си за общност и исто-
рическа мисия. Тези опити са все 
още плахи, но ги има. в тях къл-
ни надеждата, че не всичко е из-
губено. 

Неолибералните интелекту-
алци ще продължат да се про-
тивопоставят. Те са още силни, 

а и държавата стои зад тях и ги 
поощрява, дава им пари, уреж-
да живота им, насъсква ги сре-
щу възраждащата се интели-
генция. На нея й е трудно, но 

националното съзнание е 
по-силно от стипендиите 

и наградите на чужди 
фондации, 

от противонародната, роб-
ска и антибългарска полити-
ка на държавата и нейната 
власт. 

все още има хора умни, об-
разовани, съвестни, задълбо-
чени мислители, талантливи в 
своите изкуства, плодоносни в 
науките си. Те трябва да бъдат 
окуражавани и отличавани за 
усилията им с добри думи и 
внимание. Защото не са като 
навъдилите се интелектуални 
плъхове, отровни змии и гу-
щери, готови както винаги за 
„три сребърника“ да предадат 
вяра, род, родина. 

Видяхме какво стана, след 
като интелигенцията бе лик-
видирана. Тя също има вина за 
това. Но нека сега й помогнем 
да излезе изпод руините и стъ-
пи на краката си. 

Това ще помогне да се спа-
си България! 

ЕкзЕкуцията на българската интЕлигЕнция

глОбална ОПЕрация за ПОДЧиняВанЕ?
Вирусът COVID-19 отслабва, бедността нараства

Продължение от бр. 21
вТОРА чАСТ

в случай на социал-
но-икономическа и 
финансова криза с 
глобален характер, 

национално ориентирана-
та държавна власт следва да 
осигури три ключови момен-
та, за да спаси първо от глад 
- хората, след това от провал 
- възпроизводствения про-
цес (икономиката) и накрая 
от хаоса – в държавата. Тези 
три взаимосвързани и вза-
имозависими, както и еднак-
во важни момента са: 

Храна;
Работа;
Енергия.
Преди да споделим идеи 

как да се реализира осигу-
ряването на храна, работа 
и енергия, нека да осъщест-
вим кратък преглед на пред-
лаганите антикризисни ме-
роприятия от страна на: А) 
Правителството; Б) Опози-

цията. въпреки че нито уп-
равляващите, нито опози-
цията, са излезли с цялостна 
стратегия/програма, все пак 
на основата на предложените 
мероприятия могат да се пра-
вят определени изводи.  

Ключови антикризисни 
предложения и действия 

на правителството:
1. С цел да гарантира зае-

тостта и доходите на работе-
щите, както и да компенси-
рат работодателите за спря-
ната дейност или за резкия 
спад на приходите си, пра-
вителството предложи схема-
та 60/40, при което 60% от въз-
награждението да плати дър-
жавата, а 40% работодате-
лят през трите месеца - април, 
май и юни;

2. Държавен безлихвен 
кредит на граждани и фирми 
в размер на 1500 лева с гра-
тисен период от 6 до 12 месе-
ца и максимален срок на из-
плащане 24 месеца, които ще 
бъдат предоставяни чрез тър-
говските банки. По-късно, чрез 
заявление на мeниджмънтa нa 
Българската банка за развитие 
(ББP), се yтoчни, чe ce пpeд-
виждa гpaждaнитe дa мoгaт 
дa тeглят дo 4500 лeвa - пo 
1500 лeвa зa тpитe мeceцa нa 
ĸpизaтa, oт нaчaлoтo нa мapт 

дo ĸpaя нa мeceц мaй;
3. Правителство одобри 

промени в Закона за бюдже-
та за 2020 г., с които държав-
ният дълг, от първоначал-
но планарните 2.2 милиарда 
лева, бе вдигнат до 10 мили-
арда лева, заради кризисна-
та ситуация. 

Ключови алтернативни 
антикризисни предложения 

на опозицията (БСП):
1. Субсидии за работещи-

те в неплатен отпуск, в еди-
ничен размер - 1 минимал-
на заплата с осигуровките 
(725.41 лв.), които ще  засегнат 
420 000 граждани. Субсидии-
те са в общ размер 914.2 млн. 
лева;

2. За малки и средни пред-
приятия, търговци и зана-
ятчии, прекратили работа 
поради заповеди на прави-
телството – (1) Освобожда-
ване от такса смет и трото-

арно право за месеците без 
дейност; (2) Освобождаване 
от връщане на ДДС за бра-
кувани хранителни стоки до 
2000 лв. на обект; (3) Увели-
чаване със 100 млн. лв. сред-
ствата по Националния план 
за действия по заетостта за 
включване на повече хора в 
програми по заетостта и ква-
лификации;

3. За земеделските произ-
водители - допълнително 30 
млн. лв. целево субсидиране 
през Държавен фонд „Земе-
делие“; За общините - допъл-
нително 420.2 млн. лв. транс-
фер от държавния бюджет - 
10% над заложените средства;

4. Средствата в размер 
1 464.4 млн. се предлага да 
дойдат от замразяване на 
проекти за закупуване на 
бойни кораби и бронирана 
техника.  

На стр. 4

Настъпващата „глобална криза“ и идеи за 
Национална антикризисна стратегия за българия

Проф. дфн. д-р ист.н.  
Нако СТеФАНОв

Относно идеите за Антикризисна стратегия за България
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От стр. 3

Ако се опитаме да дадем, ма-
кар и бегла оценка на ключови-
те антикризисни предложения 
и действия на правителството, 
може да се каже, че те се опи-
рат само на монетаристки ин-
струменти. Ориентирани са да 
подкрепят основно едрия, рес-
пективно чуждия капитал у 
нас. Затова пък са безкомпро-
мисни към средния и дребния 
такъв, а най-вече към трудо-
вите хора. Готови са да им от-
пуснат „безлихвени кредити“, 
които, обаче, следва да се връ-
щат в 24 месечен период. Тъй 
като изхождат от презумпция-
та, че с края на Covid-19 неща-
та ще тръгнат по „старите рел-
си“, тези мерки са краткосроч-
ни и поради това са недално-
видни. Вземането на заем до 10 
милиарда лв., ако глобалната 
криза, както ние предполага-
ме, се окаже относително дъл-
говременен феномен, може да 
постави страната ни в сложна 
ситуация. Преодоляването на 
кризата се вижда основно за 
сметка на редовия трудов чо-
век, който фактически е за-
ставен по този начин да „пла-
ти сметката“ за провеждана-
та през всичките тези 30 годи-
ни неолиберална политика.

Като цяло, правителствените 
мероприятия и действия следва 
да бъдат характеризирани като 
такива, разработвани в типично 
неолиберален стил. Световни-
ят опит показва, че досега няма 
случаи, при които системни 
кризи, явили се в резултат на 
функционирането на дадена 
системна парадигма (в случая 
неолибералната такава), да са 
преодолявани от комплекс от 
механизми, работещи на прин-
ципите, задавани от същата тази 
системна парадигма. Например, 
известно е, че проблемите при-
чинени от „Великата депре-
сия“ бяха решени чрез Рузвел-
товския „Нов курс“. Последни-
ят е система от мероприятия, 
опираща се на „кейнсианство-
то”, т.е. принципно различна 
системна парадигма, от тога-
вашния либерален модел на 
функциониране, довел до ма-
щабната системна криза 1929-
1933 г. В този смисъл, с немалка 
степен на вероятност може да 
се прогнозира, че предложе-
ният пакет от мерки на прави-
телството е не само безперс-
пективен, но даже може да се 
окаже опасен за нашата Роди-
на, тъй като не само няма да 
реши, но ще задълбочи про-
блемите. 

Алтернативните антикри-
зисни предложения на опози-
цията БСП се характеризират 

с по-голяма конкретика, ко-
ето  е плюс. Имат някои верни 
насоки като ориентацията да 
се подкрепи земеделието. Друг 
положителен момент е целе-
вото субсидиране, което пра-
вилно предвижда не използ-
ването на търговските банки, 
а държавен фонд „Земеделие“. 
Присъства определен социален 
елемент. Но тези предложения 
страдат от недостатъци, ха-
рактерни и за правителствени-
те мерки – краткосрочност на 

погледа и опора на монетари-
стки инструменти. Следва да 
бъдат оценени като социалли-
берални по своя характер ме-
роприятия. В случай на относи-
телно дългосрочно прилагане, 
същите могат да предизвикат 
инфлация, която да унищожи 
заложения в тях социален еле-
мент. На практика, въпреки 
вложения социален контекст, 
те не излизат извън систем-
ната на неолибералната па-
радигма, което поражда сил-
ни съмнения в тяхната дълго-
срочна перспективност. 

Идеи за антикризисна 
стратегия

Идеите, които предлагаме, 
представяме във вид на заявле-
ния, а именно:

Първото, върху което след-
ва да се акцентира, е нуждата от 
разработка на цялостна дъл-
госрочна Национална анти-
кризисна стратегия, която да 
има най-малко три варианта – 
оптимистичен, песимистичен 
и балансиран;

Подготовката на стратеги-
ята и нейното осъществява-
не да се извърши от Национа-
лен антикризисен щаб, чието 
структуриране, утвърждаване 
и легитимиране да бъде реа-
лизирано чрез специален За-
кон за борба с кризата;

Самата стратегия следва да 
се състои от проекти-програ-
ми, ориентирани към реализа-
ция в различни области, чрез 

които се осигуряват храна, за-
етост и енергия;

Тези проекти-програми 
трябва да се субсидират целе-
во от специално създаден за 
това Национален антикризи-
сен фонд. Средствата за същия 
могат да дойдат от:

Държавен облигационен 
заем с лихва по-висока от тази, 
която предоставят банките 
с гаранция за компенсиране 
на инфлация. Подобен вътре-
шен заем може да набере сред-

ства, които да са напълно дос-
татъчни, така че да не се при-
бягва към вземането на вън-
шен дълг. Този заем следва да 
се гарантира чрез приемането 
на специален закон от Народ-
ното събрание, в който ясно 
да бъдат очертани условията 
на заема, начините на негово-
то изплащане и държавните 
гаранции, така че български-
те граждани, закупили обли-
гации, да бъдат спокойни, че 
средствата, които след време 
ще си върнат при падежа на 
облигациите, няма да бъдат 
изядени от инфлация. Съот-
ветно паричните средства, по-
лучени от продажбата на об-
лигации да бъдат вложени в 
Националния антикризисен 
фонд;

Въвеждане на система на 
малки спестовни влогове с 
различни срокове и до опре-
делен размер, освобождаваща 
техните вносители от данъци. 
Тази система да бъде осъщест-
вена чрез Българската банка 
за развитие (ББР). Тези влого-
ве да са гарантирани от дър-
жавата предвид инфлацията. 
чрез тази система да се акуму-
лират средства, дошли от дреб-
ни вложители, които да бъдат 
насочени към Националния 
антикризисен фонд. (Следва 
да се има предвид, че банкови-
те депозити на домакинствата 
и на нетърговските дружества, 
обслужващи домакинствата, са 

достигнали 53.660 млрд. лв., ко-
ето е 46.4 на сто от БВП; 

Повишаване на унизител-
но ниските концесионни так-
си на такива фирми като „Дън-
ди Прешъс Метал Челопек“ и 
други, до стандартните за ев-
ропа размери на таксите. На-
пример, при добив на злато в 
германия и испания, разме-
рът на концесионната такса е 
30% от стойността на добито-
то. И в случай на рязък срив, в 
резултат на „Глобалната кри-

за“, както в глобален план, 
така и в България, това не-
минуемо ще доведе до рязък 
скок в цената на златото. Зато-
ва в перспектива не бива да се 
пренебрегва и възможността 
от прекратяване на концесия-
та. Ако България бъде дадена 
на съд да се използва аргумен-
тът „кризисно положение“. Съ-
щият този аргумент може да 
влезе в ход и при прекратява-
не на плащанията, извършва-
ни от бюджета на такива сто-
пански субекти като "Контур 
Глобал - Марица Изток 3", „AES 
Марица изток 1“ и други. Тези 
плащания да се прехвърлят 
към Националния антикри-
зисен фонд. Следва да се по-
стави също въпросът за пла-
щания предвид използване 
на базите, където са разполо-
жени американски военни съ-
оръжения. Плащанията да се 
извършват пряко към горес-
поменатия фонд;

Много други източници;
Средствата дошли по ли-

ния на Националния антикри-
зисен фонд да бъдат влагани в 
различни проекти (програми 
с ясни цели, ясна отговорност, 
ясни срокове – начало и край, и 
ясни ползи). Самото осъществя-
ване на проектите/програми-
те, да бъде на основата на пуб-
лично-частното партньорство 
като привлича и включва раз-
лични субекти с различна фор-
ма на собственост – държавни 

агенции, частни и държавни 
фирми, кооперативни сто-
панства, научни институти, 
университети, факултети, ла-
боратории, квалификацион-
ни центрове и т.н. В случай на 
необходимост, да се привличат 
и чужди юридически, и физиче-
ски лица. 

Ръководството на всеки 
проект/програма, да бъде осъ-
ществявано от Изпълнителен 
комитет със съответен Прое-
ктен. Програмен ръководител 
с ясно очертаване на отговор-
ности, начини на възнаграж-
дение и поощрения, както и 
на освобождаване,  санкцио-
ниране и наказания, при не-
справяне с подготвения и обе-
щан от самото ръководство 
план за действия, а също при 
неправомерни действия и за-
кононарушения. Самият под-
бор и избор на Проектен (Про-
грамен ръководител ще се из-
вършва от специално избрани 
комисии към Националния 
антикризисен щаб. Съответни-
ят  Проектен) Програмен ръко-
водител си избира изпълните-
лен комитет, който представя 
пред Националния антикри-
зисен щаб за утвърждаване;

Изключително важен мо-
мент при осъществяване на 
проектите/програми, е те да се 
реализират на иновационна 
платформа. Т.е. да се използват 
подходи свързани с  нанотех-
нологията, биотехнологията, 
най-новите издания на ин-
формационните технологии, 
изкуствен интелект, „големите 
данни“ и т.н. Обективните усло-
вия за иновациите, по думите 
на френско-румънския социа-
лен психолог Серж Московичи, 
е  състоянието на неустойчиво 
равновесие, когато всичко ста-
ро се разклаща, а новото е не-
определено. Тогава то заявя-
ва себе си и става възможно. 
Изводът е, че трябва активно-
то привличане на българския 
научно-технически потенци-
ал от академични институти, 
университети, лаборатории, 
научно-технологически и ин-
женерни центрове и други, 
към осъществяване на проек-
тите/програми.   

Самите проекти/програми 
следва да бъдат в най-важни-
те области, осигуряващи хра-
на, заетост и енергия. По-долу 
ще дадем няколко примера:

Програма „Земеделие, жи-
вотновъдство и хранително-
вкусова промишленост“. Тя има 
за цел да гарантира храната 
на населението на достъпни 
цени, а за някои категории на-
селение по време на кризата - 
и безвъзмездно: деца в детски 
градини, ученици, някои групи 

население в трета възраст, хора 
в неравностойно положение и 
други. Следва да се планира и 
осъществи култивиране на 
растения, животни и птици с 
бързо развитие при ниска се-
бестойност, но с висока хра-
нителна стойност, например 
картофи, прасета и пилета. 
Да се обърне значително вни-
мание на съхранение и пълно 
оползотворяване на храните. 
Това е свързано както с логис-
тика, складове и хладилни ин-
сталации, но и със значително 
развитие на хранително-вку-
совата промишленост, вклю-
чително използване на био- и 
нанотехнологии, криогенни 
подходи и други. При необхо-
димост следва да се овладя-
ват нови земни масиви, при 
активно използване на авто-
матизация и роботизация на 
селското стопанство. Особено 
внимание, предвид климатич-
ните промени и относителния 
недостиг на вода, трябва да се 
обърне на хидромелиоратив-
ните съоръжения, като в тази 
насока е нужно да се осъщест-
ви изпреварваща динамика. 

Хидромелиоративната систе-
ма е необходимо да се центра-
лизира по оптимален начин, 
който позволява ефективно 
използване на водните ресур-
си. По същият начин трябва 
да се постъпи с подсистеми-
те свързани с растителна за-
щита, включително защита от 
градушка и слана, както и тези 
за борба с биоопасности;

Програма „Машиностроене, 
електротехника и електроника“. 
Това са области, чието развитие 
следва да създава работа за мно-
жество млади хора, но също 
така и за част от безработните 
след съответната квалифика-
ция и преквалификация. През 
последните десетилетия в Бълга-
рия тези направления се раз-
виваха по начин, при който 
предприятията у нас бяха от-
носително ниско технологич-
ни звена от вериги на чужди 
корпорации. Тъй като не чрез 
българските звена  се реализи-
раше краен продукт, то части-
те от веригите, които се харак-
теризираха с висока степен на 
добавена стойност – проект-
но-конструкторска и развойна 

дейност, маркетинг и т.н.,  ня-
маха отношение към страната 
ни. Проектът/програма следва 
да има за цел крайния продукт 
и неговата реализация да се 
извършва от българска струк-
тура. В тази връзка ще припом-
ним, че от Асоциацията за зелен 
транспорт изказват  конкретни 
предложения за привличане на 
инвестиции за производство 
в България на електроавтомо-
били, електроавтобуси, колич-
ки за инвалиди, а също така за 
възраждане у нас на масовото 
производство на електрокари 
- повдигачи и други подобни 
за вътрешнозаводски нужди, 
включително робокари и дру-
ги;

Проект/програма „Енерге-
тика“. В условията на глобал-
на криза от особено значение 
стават онези енергийни отра-
сли, в които има най-големи 
възможности за самоосигу-
ряване с първични ресурси. У 
нас това е производството на 
електроенергия. Тук от голя-
мо значение е снабдяването с 
евтина електроенергия. в ус-
ловията на криза, с цел нама-

ляване на цената на електри-
чеството, следва да се мисли 
откъде може да дойде снижа-
ването на цените – например, 
обобществяване на електрора-
зпределителните дружества, 
които сега са собственост на 
чужди юридически лица. Пре-
даването им в ръцете на ключо-
ви общини, в района на функ-
циониране на електроразпреде-
лителното дружество, може да 
доведе до снижаване на цената. 
Навярно трябва да се помисли 
не само за влизане в действие 
на АеЦ „Белене“, но и на въз-
можно рестартиране на 3 и 4 
блок на АеЦ „Козлодуй“ в слу-
чай, че последното е технически 
възможно и приемливо. инте-
ресна идея в тази област из-
казва  енергийният експерт 
еленко Божков. Идеята е свър-
зана с оценката  на ефектив-
ността и ефикасността на т.нар. 
малки атомни блокове, които 
широко се предлагат от някои 
страни, имащи ядрен одводен 
флот. Такива малки блокове са 
с високо равнище на безопас-
ност, те са относително не скъ-
пи като цена на съоръжение-

то и, като цена на киловатчаса 
електроенергия. Могат да бъ-
дат закупени от големите об-
щини в България като източ-
ник на енергия за топлопода-
ването. При закупуването им 
може определени елементи да 
се иска да бъдат произвежда-
ни в България. Подобен ход 
може да доведе до снижаване 
на цената на топлоенергията 
в големите градове на Бълга-
рия.

В заключение ще подчер-
таем, че за реализацията на по-
добна Национална антикризис-
на стратегия в нашето Отечест-
во има нужните фактори и ре-
сурси. Но несъмнено решаващо 
в този случай е наличието на по-
литическа воля. Последната, до 
голяма степен, е функция от 
личностни и партийни инте-
реси, политическо съзнание и 
държавническа решителност, 
интелигентност и разум, цен-
ности като родолюбие и па-
триотизъм. 

За съжаление, като че ли 
именно в тези области дефи-
цитът в България е най-го-
лям. 

Н
а 28 май т.г., в сало-
на на „Мон Парнас”, 
в Съюза на българ-
ските писатели, се 

състоя тържество по случай 24 
май – Ден на българската про-
света и култура и на славян-
ската писменост. Председате-
лят на Съюза Боян Ангелов 
връчи традиционните го-
дишни литературни награди 
за книги излезли през 2019 г. 
в жанровете: поезия, белетри-
стика, публицистика, есеисти-
ка, мемоаристика, документа-
листика, романистика, исто-
риография, критика, литера-
тура за деца, хумор и сатира. 
След това обяви и носителите 
на: Специалната награда на 
Управителния съвет на СБП 
„За заслуги към българската 
литература“; наградите „Ге-
орги Братанов“ и „Гео Крън-
зов“; награди на издателство 
„Български писател”; награди 
на в. „Словото днес“ в литера-
турния конкурс „Тончо Жечев”; 
специални награди за поре-

дица от статии, публикува-
ни във вестник „Словото днес” 
през 2019 г.; грамоти „За при-
нос към съвременната българ-
ска литература”; награди на 
кметове; на чуждестранни пи-
сатели. Поради извънредното 
положение на тържеството бяха 
поканени само наградените, но 
не всички успяха да дойдат. 

Номинирани бяха и пи-
сатели, автори на вестник 
„Нова Зора”:

Награда за публицисти-
ка, есеистика, мемоаристи-
ка, документалистика, ис-
ториография получи акад. 
георги Марков за книгата – 
„Душесловие на историята“ 
издадена от издателство „За-
харий Стоянов”;

Специална награда за по-
редица от статии, публику-
вани в съюзния вестник през 
2019 г. бе връчена на Алексан-
дър гочев, основен автор и 
на в. „Нова Зора“.

грамота „За принос към съ-
временната българска лите-
ратура” бе дадена на отговор-
ния редактор на в. „Нова Зора” 
- виолета Станиславова. 

Честито на наградените!

съюз на българскитЕ ПисатЕли - 
ОтлиЧия за тВОрЧЕска ДЕйнОст

Награда за проза се при-
съжда на Христо Доброти-
нов – за книгата „В търсене 
на холивудския прислужник“ – 
ИК „Хермес“

Награда за поезия се при-
съжда на Боян Ангелов за 
„Реставрация на обелиска“  – 
издателство „Захарий Стоя-
нов“

Награда за публицисти-
ка, есеистика, мемоаристи-
ка, документалистика, исто-
риография се присъжда на 
акад. георги Марков за кни-
гата – „Душесловие на истори-
ята“ – издателство „Захарий 
Стоянов“

Награда за литературна 
критика се присъжда на Бла-
говеста Касабова за книгата 
„В кадър“ – издателство „Заха-
рий Стоянов“

Награда за роман на го-
дината се присъжда на Ни-
колай Табаков – за книгата 
„Нула време“ – „Книгомания” 
ЕООД

Награда за литература за 
деца се присъжда на Ангели-
на Жекова за книгите „Кра-

ят на магариите“  и „Слънчеви 
капчици“ – издателство „Изку-
ства“ ЕООД

Награда за хумор и са-
тира се присъжда на лозан 
Такев за книгата „Спасена 
песен“ – ИК „Александрова 
дизайн“

Специалната награда на 
Управителния съвет на СБП 
по случай 24 май „За заслуги 
към българската литерату-
ра“ се присъжда на:

Милена Цанева, Тренда-
фил василев и иван есенски

Наградата „Георги Брата-

нов“ се присъжда на Петя Цо-
лова за стихосбирката „Гра-
дината на Ева“ – издателство 
„Изида“

Наградата „Гео Крънзов“ се 
присъжда на Димитър Хри-
стов за поетичната му книга 
„Остров за двама“ – издател-
ство „Изида“

издателство „Български 
писател“ награждава:

лъчезар еленков за кни-
гата „Птицата удариха в сър-
цето“
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вирусно торнадо запо-
чнало от Китай отна-
ся красивите замъци, 
конструирани от за-

падната неолиберална идео-
логия, които на практика се 
оказаха театрална бутафория, 
а както режисьорите им така 
и архитектите нито се виждат, 
нито се чуват. Всички поголов-
но са под карантина. След тор-
надото, нормално, ще започне 
разчистването на терена, който 
може да се окаже малко странен 
– замъци няма, а са се появили 
нови-новенички огради нався-
къде. Казват, че били необходи-
ми за спиране на торнадото… И 
отломки от бутафориите, от-
ломки навсякъде. 

Оказа се, например, че неви-
димата ръка на пазара създа-

ва пазарната медицина, коя-
то си е жива и здрава, а  що се 
отнася до здравеопазването, там 
положението е комплицирано. 
Доживяхме Русия да помага 
със здравен  военен десант на 
натовски държави. 

Супер медицина и 
супер фармация има, а 

здравеопазване се оказва, 
че практически почти 

няма. 
Американката Дани Акси-

ни, заразена от коронавиру-
са, по чудо остава жива и сега 
има да плаща за болнично ле-
чение 35 000 долара – вече 
като безработна. За сведение,  
застрахователните компании 
плащат само теста (900 дола-
ра), но не и последващо лече-
ние. Американският президент 
г-н Тръмп има идея да въведе 
държавна медицинска застра-
ховка за всички безработни. 
Благодарение на появата на ви-

руса,  разбира се. Без него силно 
напомня на социализъм. И вед-
нага лъсва фактът, че конгрес-
мени, сенатори, съпътства-
щи чиновници – всички тия 
врагове на социалните мерки 
в това отношение, всъщност 
охотно ползват презряната от 
всички истински неолибера-
ли лукративна държавна ме-
дицинска застраховка.

Пазарна икономика има, 
а народно стопанство (сто-
панство за народа) може и 
да няма. има внос на стоки, 
главно  от Китай, произведе-
ни там от некитайски компа-
нии. Транснационалните кор-
порации не можели да се спра-
вят с вируса и трябвало да бъдат 
спасявани от държавата (която 
била лош стопанин), т.е., от па-
рите на данъкоплатците. Пред-
почитали кеш. 

Колкото си по-богат, толкова 
повече си бил социално отгово-

рен.  За пример вземете алогич-
ното съчетание милиардери-со-
циалисти. Оказва се, че има та-
кива по техни собствени твър-
дения. Аз знам за Бил Гейтс и 
Марк Цукербърг. И като про-
дължение на темата – в щата 
Невада, за болните от вируса 
без жилища, 
на асфалта са очертани с 
боя правоъгълници, които 

„наемателите“ нямат 
право да напускат

 – това не е анекдот, а най-
строга социално отговорна ка-
рантина. Побира ли ви го умът?

Евроатлантическа солидар-
ност: американци в Китай, спо-
ред френския Liberation, плащат 
за противовирусни маски кеш, 
двойно по-скъпо и без да прове-
ряват стоката, като игнорират  до-
говорени и вече платени доставки 
за Франция. 

На мястото на  огромните 
красиви билбордове с т.нар. за-

падни неолиберални ценности, 
след вирусното торнадо, ще могат 
да се намерят само малки етике-
ти написани на ръка с истинска-
та  стойност на нещата. И тъжна-
та усмивка на Оскар Уайлд: „Днес 
хората знаят цената на всичко, 
но не и стойността на каквото 
и да било.“

Къде са разните там вегани, 
лгБТ-та, воините срещу Харви 
вайншайн и представителите 
на 148 вида джендъри? Притих-
нали, смирени и в карантина? 
Какво стана с идеята, че човеш-
кото тяло е предразсъдък, че не 
е важно какво става с него? че 
човешкото тяло е като глината 
за  скулптура – правиш с него 
каквото иска модата, конюнк-
турата или някоя зловеща иде-
ология… и че е истина не оно-
ва, което си от Сътворението, а 
това, което си мислиш за себе 
си? че са важни само интелек-
туално дефинираният  индиви-

виолета СТАНиСлАвОвА

ЗЕМЯ
Древна моя! Българийо! Родино!
Прати ми дъжд и вятър –
изчисти ме от несъвършенството! Тръгвам!
Дай ми сила да издържа до края! Запази ме!
Ти казваш – ще бъде трудно да вървя, защото
няма път натам. Само бързеи, в които водата
от върховете към равнините тича.
Тревожна си – не вземам нищо.
Малкото, което имам, знаеш, нося вътре в себе си.
Единствена! Ти, която ме разбираш винаги, сега
повдигаш мълчаливо хоризонта
и го разтваряш като невидима врата.
Разбирам жеста ти…
Не казвай нищо! Зная – смъртна съм и слаба.
Имам малък срок,
а толкова неща ще трябва да направя,
докато се слея с вечността.
Свята моя! Земя! Ако тук, пред твоя праг стоя,
а  мисълта ми, винаги насочена в звездите,
и сега минава бариерата
към непознати светове, то е, защото
преди да тръгна, искам да ти кажа,
че те обичам.
И живите, и мъртвите, които съществуват в теб,
обичам. И стихиите, бушуващи във теб, обичам.
И времето на твойто раждане обичам.
Заради мъките ти те обичам.
Заради щедростта ти те обичам.
Заради това, че си ме пресъздала, те обичам.
Защото аз съм част от теб,
а твойта пръст е част от мен.
И ние ще живеем на света безкрайно…
Земя! Любима! Моя!

пРОчЕТЕНО ЗА ВАСпИСАТЕЛСКА ТРИБуНА

Неолиберални декори 
и вирусна реалност

съюз на българскитЕ ПисатЕли - 
ОтлиЧия за тВОрЧЕска ДЕйнОст

От стр. 5

Петър Андасаров за книгата 
„Безсмъртничета“

Анжела Димчева за книгата 
„Дубльор за Ада“

Награди на в. „Словото днес“ в 
литературния конкурс „Тончо Же-
чев“:

Специална награда на Алек-
сандър гочев за поредица от ста-
тии, публикувани във вестника 
през 2019 г.

Награда на Ники Комедвен-
ска за есето „Задушница“

Награда на Мария гаралова за 
есето „Изковаването на живота“

грамоти „За принос към съ-
временната българска литерату-
ра” на писателите: виолета Ста-
ниславова, Мартен Калеев, ири-
на велева, Христо георгиев и 
Йото Пацов

На кметовете:
Никола Белишки – кмет на 

община Панагюрище
галина Матанова – замест-

ник-кмет „Хуманитарни дей-
ности“ – община Панагюрище

иван Аспарухов – кмет на об-
щина Мездра

На чуждестранните писатели:
всеволод Кузнецов – руски 

поет, прозаик, преводач
Мирослав Биелик – председа-

тел на Съюза на словашките пи-
сатели

Радомир Андрич – сръбски 
поет, белетрист, есеист и критик

Александър гОчев, 
отличен с награда на СБП  

за поредица от статии

дуализъм и самовъображаема-
та значимост.

Сенаторът от Луизиана 
Джон Нили Кенеди в едно свое 
публично изказване се пошегу-
ва, че избирателите му счита-
ли мозъка за удивителен орган, 
който започвал да работи още 
в майчината утроба  и не спи-
рал дейността си до избиране-
то ви в Конгреса на САЩ. Но и 
тези абстракции са без значе-

ние пред онова, което ни спо-
летява. За вируса няма никак-
во значение  дали си джендър 
номер 5, 55 или 105, дали си де-
мократ или републиканец, ру-
софил или русофоб. За него е 
фундаментално важно само 
едно – дали си човек или не. 
Е, правел малка разлика между 
Адам и Ева в полза на дамата и 
толкоз! От съвременната елек-
тронна  култура не се ражда ни-

каква идея или приемливо обяс-
нение на набиращото масовост 
всеобщо торнадо. Сред култур-
ния хаос започват да се мяр-
кат отново автори на древни 
трагедии за оголената човеш-
ка душа – все така чувствител-
на и прекрасна под безпощад-
но излющените слоеве инте-
лектуален грим. Мантрите на 
съвременни мислители от типа 
на автора на „Краят на истори-

ята“ и подобните му, са измете-
ни от сцената, където остават да 
се мяркат само сенките на заб-
равените изконни ценности, 
така лековато и безсмислено 

изхвърлени от 
неолибералните буквари.

Накрая ми се ще да се обър-
нем отново към онова, което се 
възправя сред руините на сри-
натите неолиберални декори.

„Истинска свобода може да 

има само там, където няма гнет 
от човек над човека, където няма 
безработица и бедност, къде-
то човекът не трепери, че утре 
може да остане без работа, жи-
лище и хляб. Само в такова обще-
ство е възможна истинска свобо-
да, лична и всякаква друга.“  (Даже 
и в този случай става дума само за 
възможност, не за гаранция). 

Няма съмнение, че ще се поло-
жат максимум усилия на очисте-
ното място от вирусното социал-
но торнадо да се издигнат някак-
ви нови декори  от нови режи-
сьори и архитекти, закриващи 
вечните неудобни, но жизне-
новажни истини. Нови, лъскави, 
примамни футуристични деко-
ри – примерно за някакво светло 
„технотронно бъдеще“ и поред-
ното „всеобщо щастие“, макси-
мално прикриващи иманентна-
та същност на завладялото вече  
земята  капиталистическо об-
щество. Общество на единствено 
правилното и вечно тържество 
на всичко имащите над остана-
лите, с една-единствена и пер-
манентна цел: повече пари и 
повече власт.  Следващият  фо-
кус с привидното наличие на 
демокрация и пълното отсъст-
вие на  народовластие. 

Радост в „Мон парнас“ - 28.05.2020 г.

Председателят на СБП Боян Ангелов връчва наградата на 
Виолета Станиславова, отговорен редактор на „Нова зора“

От стр. 1

Каква война бушува днес?
войната като социален 

институт изпълнява няколко 
функции: отхвърляне на не-
жизнеспособните общности; 
преразпределение на активи-
те; разпалване на пасионар-
ността*; привеждане в дейст-
вие на „социалните лифтове“, 
„първичното опростяване“ на 
управлението. По-правилно 
би било да се каже в минало 
време: някога войната изпъл-
няваше тези функции.

* Според теорията на ру-
ския учен Лев Гумильов това е 
понятие, което изразява масо-
вата готовност на представи-
телите на една нация за само-
жертва. 

С банкрутирането на пре-
оценените интернет компа-
нии (балонът на дот-комите*), 
с падането на кулите-близнаци 
на 11 септември през 2001 г., бе 
диагностицирана общата кри-
за на глобалния световен ред. 
През 2008 г. тази криза получи 
и своето икономическо изме-
рение, в 2013-2014 - то прерас-
на във военно, доколкото „по-
литиката на санкциите“ се 
явява форма на икономическа 
блокада, сиреч инструмент на 
„войната на Атина“*.

 Третата световна война 
приключи.

Между 2008-2013 г. Джереми 
Рифкин формулира идеологе-
ма за преодоляване на криза-
та чрез преход към нов техно-
логичен ред и изграждане на 
трансиндустриално общество 
след постиндустриалното.

Общите щрихи на този ред 

бяха определени на чернова 
през есента на 2014 г.: 

Производствена икономи-
ка, вместо икономика на по-
треблението; 

Постглобално устройство 
на света; 

Автоматизирани произ-
водства и господство на из-
куствения интелект в про-
мишлеността; 

Адитивни технологии*; 
Затворени производстве-

ни цикли, ефективно приро-
доползване, вместо опазване на 
природата; 

Нови формати на управле-
ние – семантично, онтологично 
и т.н.;

*дот-ком балон е термин и 
икономическа аналогия на сапу-
нен мехур или на балон с горещ 
въздух, и се отнася за пазара на 
акции на интернет компании-
те през 90-те години на мина-
лия век.

* има се предвид превъзход-
ството на Атина над Спарта 
по море в Пелопонеската война 
продължила 27 години (431-404 г. 
пр.Хр.), но все пак, спечелена от 
Спарта.

* технологии за серийно про-
изводство на сложни метални 
детайли на основата на т.нар. 
3D принтиране.

Цифрова икономика, т.е. 
тотален контрол на държав-
ните структури за всички 
транзакции. 

Изграждането на трансин-
дустриално общество предпо-
лага решаване на редица тех-

нически проблеми: създаване 
на нови и разрушаване на ста-
ри социални институции; пре-
разпределение на активите в 

полза на производството и ор-
ганизацията на създаващия се 
технологичен ред; промяна на 
баланса на силите между стра-
ните и военните блокове. По-
добни задачи обаче винаги 
са били решавани чрез вой-
на. 

Първата световна война 

отбеляза прехода от века 
на парата и електричество-
то, към века на авиацията и 
двигателите с вътрешно го-

рене. Тя придвижи към раз-
пад Османската империя и 
Австро-Унгария; доведе до 
деградацията на Франция 
и германия; загубата на ци-
вилизационното лидерство 
на великобритания и прис-
вояването му от Съединени-
те американски щати. Русия 

излезе от тази война след 
революция, което й позволи 
да избегне участта на побе-
дените, да не вземе върху си 
греховете на победителите и, 
макар и с териториални загу-
би, да запази империята.
 Втората световна война 

от една страна стана опит 
(с негодни средства) да се 
„преиграе“ Първата, а от дру-
га, тя стана преход към века 
на атомната енергия, безот-
казната реактивна авиация 
и космоса. В хода на нещата 
окончателно беше ликвидиран 
„германският проект“; раз-
рушена беше Японската им-
перия; италия загуби при-
добивките си от предишната 
война; Англия загуби поли-
тическа самостоятелност и се 
превърна в сателит на САЩ. 
Америка засили световното 
си лидерство, създаде гло-
бална организация от нов 
тип, основана на принци-
па на логистиката и завър-
ши войната като единствена 
държава-притежател на яд-
рено оръжие.

 Но глобална организация 
от нов тип – на основата на 
марксистката онтология и ко-
мунистическата идеология – 
създаде и Съветският съюз. 

Започна 
противопоставянето на 

свръхдържавите.
Доколкото и двата против-

ника притежаваха ядрени, а 
от 50-те години и термоядре-
ни оръжия, Третата светов-
на война от самото начало се 
проектираше като глобална 
ядрена. 

На стр. 8

Троя гори!...
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Следва да се има предвид, 
че в този потенциален кон-
фликт САЩ, от самото нача-
ло и до края, имаха преиму-
щество: пълен паритет из-
общо не беше достигнат, от-
носителен паритет настъпи 
едва в края на 70-те години. 
Дотогава стратегическата си-
туация изглеждаше по този 
начин: СССР можеше напъл-
но да унищожи европейски-
те съюзници на САЩ; Съеди-
нените щати можеха напъл-
но да унищожат Съветския 
съюз и да оживеят, но при 
това да понесат неприемли-
ви загуби.

Поводи за реална ра-
кетно-ядрена война имаше 
достатъчно, но рисковете от 
нея се възприемаха от стра-
ните като недопустими. В на-
чалото на 80-те година Карл 
Сейгън и Никита Мойсеев 
се отнесоха творчески към 
създалата се военно-полити-
ческа ситуация и разработи-
ха концепцията за „ядрена-
та зима“ – тотална клима-
тична катастрофа, породе-
на от глобалната война.

Моделът на „ядрената 
зима“ беше абсолютно хер-
метичен – можеше да бъ-
ден доказан или опровер-
ган, само в реални военни 
условия на такава война. 
Но разсъжденията изглеж-
даха достатъчно убедител-
но, за да приемат най-сетне 
световните ръководители 
отдавна свършения факт 
– Третата световна война си 
остана студена. Това беше 
блокадна война, непредпола-
гаща стълкновения на основ-
ните сили на главните проти-
вници. Разбира се, по степен-
та на пасионарност на стра-
ните, се разразяваха локални 
конфликти. Тези конфликти 
леко променяха равновеси-
ето между свръхдържавите, 
но съдържанието на студена-
та война се съставляваше не 
от престрелките във Виетнам, 
Ангола или Афганистан, а от 
борбата на съветската ге-
ополитика с американската 
геоикономика. 
Блокада и контраблокада.

Студената война разгло-
би СССР, социалистическо-
то общество, световния „ляв 
проект“. Неин резултат беше 
и 5-ят технологичен ред: гло-
бализация, икономика на по-
треблението, икономика на 
услугите. И неоспоримото во-
енно-политическо, икономи-
ческо и културно лидерство 
на Съединените американски 
щати.

По този начин Третата све-
товна война реши задачата 
за смяната на технологичния 
ред и преразпредлението на 
активите между старите и 
новите центрове на силата. 
Конфликтът на свръхдържави-

те носеше глобален характер, 
но въпреки това, от общопри-
ета гледна точка, война като 
такава не се състоя. Имаше 
бавно противостоене, задуша-
ваща блокада, информацион-
но въздействие и на заден план 
на всесмирната театрална сце-
на – локални стълкновения в 
далечната периферия на све-
та във вид на обичайни вой-
ни, със стрелба, с бомбарди-
ране, разрушени градове и 
трупове на хора.

войната стана друга.
Битката за 

трансиндустриалния 
ред: глобална гражданска 

война.
Разпадът на СССР породи 

концепциите за „устойчиво раз-
витие“ и „край на историята“, 
реализирани във формат на 
глобализация. От самото на-
чало беше ясно, че това не е за 
дълго и че ни чака нов етап в 
борбата за преразпределение 
на света.

Първата тънкост се състои в 
това, че глобализацията уни-
щожи традиционните цикли 
на подеми и спадове в иконо-
миката, описани преди едно 
столетие от Николай Кондра-
тиев, което направи невъз-
можно съвместното съществу-
ване (или обратното, войната) 
на конкуриращи се световни 
икономики. Следователно, но-
вият глобален конфликт трябва 
да се формира около световните 
технологии. Това го идентифи-
цира от една страна като преход 
между технологични редове, а 
от друга – като разглобяване на 
обществото на потреблението и 
построяване на нова производ-
ствена икономика.

 втората тънкост е свърза-
на с цикличността на амери-
канската история: двадесетго-
дишна неустойчивост, четири-
пет години конфликти под фор-
мата на гражданска или външна 
война, 15 години реконструкция 

и 40 години устойчиво развитие. 
От 2001 г. САЩ встъпиха в нов 
цикъл. През 2020 г. той трябва 
да достигне тази фаза на кри-
зата, която предизвиква граж-
данска война. в държавата-
хегемон тя би била - глобална 
гражданска война! Съществу-
ва възможност конфликтът да 
бъде изнесен навън, както това 
беше направено в началото на 
40-те години, но затова е нужно 
да се създаде 

силен външен противник.

Подобно нещо може да се 
направи, ако бъде разруше-
на системата на глобализа-
цията. Американците пред-
приеха съответните стъпки, но 
„световният тероризъм“ не 
успя да стане заплаха за аме-
риканския начин на живот, 
независимо от предоставения 
му мощен пиар.

 Накрая, третата тънкост 
се състои в особеностите на 
икономиките от 5-ти техноло-
гичен ред, с неговото господ-
ство на финансовите техно-
логии над производствени-
те и менажирането на дома-
кинствата, и здравия смисъл. 
В резултат на многогодишна-
та практика за изнасяне на 
„мръсните“ производства зад 
граница, американците пре-
калено много усилиха своя 
конкурент Китай, придавай-
ки му статут на „работилница 
на света“. Те, освен това, пре-
товариха своята финансова 
система с кредитни задълже-
ния, а икономическата – с де-
ривативи.

Вследствие на това, в света, 
като че от само себе си, се съз-
даде макрорегионална поли-
центрична структура. САЩ 
оставаха неоспоримия военен 
и икономически лидер, но не 
можеха да използват преиму-
ществата си в рамките на ре-
жима на глобализация. Китай, 
напротив, вписа се прекрасно 
в създалия се световен поря-

дък, ликвидира вековното из-
оставане и съсредоточи в свои 
ръце почти всичко необходи-
мо за нов устрем, с изключение 
на няколко критични техноло-
гии, които Щатите удържаха за 
себе си, а КНР не можа да ги 
възпроизведе. Русия се „вди-
гна“ за търговия с въглеводо-
роди и започна да претендира 
за собствен проект, а Европа, 
за първи път в многохилядна-
та си история, съумя да създа-
де, ако не истинско единство, 

то най-малкото поне полити-
чески съюз и „пет свободи на 
преместването“: на хора, то-
вари, пари, информация, услу-
ги. Това веднага превърна еС 
в концептуален конкурент 
на САЩ.

 При всичко това военни-
ят съюз между Русия и Китай, 
сключен в минала, ако не и в 
по-минала епоха, не беше раз-
трогнат, което в перспектива 
създаваше напрежение меж-
ду първата военна сила в све-
та – САЩ и коалицията на вто-
рата и третата държава. Све-
товната война получи напълно 
разбираеми и познати очер-
тания, и в тези условия рязко 
се повиши значението на въ-
оръжените сили на ЕС. В рам-
ките на структурата на НАТО 
те, разбира се, би трябвало да 
подкрепят САЩ, но НАТО все 
повече изглеждаше хартиена 
бюрократична организация, 
а не реален военен съюз.

С „политиката на санкции“ 
от 2014-2016 г. и последвалото 
й преминаване в „политика на 
блокада“, САЩ не решиха про-
блема, дори и в случай на иде-
ално завършване на тази бло-
када – (със смяна на полити-
ческия режим в РФ и връщане 
на Крим в състава на Украйна). 
Беше задължително в орбита 
да влезе блокада и на Китай, 
а КНР упорито продължава-
ше да действа „в рамките на 
правилата“ и не даваше необ-

ходимия повод.
 Локалните войни през 

2011-2019 г. в Либия, Сирия 
и редица други страни, де-
монстрираха технологично-
то преимущество на НАТО 
и САЩ, но от икономическа, 
а пък и от политическа глед-
на точка, се оказаха акции на 
провал. Стана ясно, че как-
то Третата световна война не 
беше подобна на Втората, така 
и новата война няма да бъде 
съчетание между „ледена бло-
када“ и „горещи” локални кон-
фликти в периферията.

 Като следствие на всич-
ко това, между 2013 и 2020 г. в 
световните елити бавно и мъ-
чително узрява решение.

 Смяна на парадигмата.
Същността на това решение 

е, че локалните войни вече не 
са икономически рентабил-
ни, т.е. престанали са да бъ-
дат адекватния инструмент 
за преразпределянето на ре-
сурси. Глобалната война, без 
значение дали е ракетно-ядре-
на, по-ранната идея на Трета-
та световна, или голяма вой-
на с ограничено използване на 
оръжия за масово поразяване, 
построена по-скоро в логиката 
на втората световна война, 
съдържа неприемливи ри-
скове. И още по-лошо – голя-
мата война отчасти позволява 
да се реши спора между дър-
жавите за световното лидер-
ство, но в създалите се прин-
ципно нови условия, тя не 
преодолява икономическите 
проблеми, нито със задлъж-
няването, нито с деривати-
вите, нито дори с изкривява-
нето на икономиката, в посо-
ка на потреблението.

 Така възникна и беше 
рефлектиран „проблемът на 
мащаба“: ограничената вой-
на не може да влезе в роля-
та на „високотехнологичен де-
структор на икономиката“ 
по Александър Неклеса, а гло-
балната война се оказа твър-
де добър деструктор – „камък 
върху камък няма да остане“. 
По същият начин една вой-
на, даже от мащаба на Втора-
та световна, няма да окаже ни-
какво въздействие на пазара 
на труда в условията на прог-
ресираща роботизация, която 
освобождава милиарди ръце, 
а военните загуби се прогно-
зират в рамките на няколко 
десетки милиона. глобални-
ят обмен на ядрени удари ве-
роятно би решил проблема 
с излишната работна ръка, 
но е твърде радикален дори 
за съвременния световен елит, 
който между другото, при по-
добен обмен на ядрени удари, 
може също да пострада.

 В резултат постепенно изк-
ристализира мнението, че вой-
ната вече не е адекватно, ма-
кар и радикално, решение. Тя 
е или недостатъчна, или пре-
комерна.
Очертанията на глобалната 

схватка
излиза че война няма да 

има? Не, война ще има! Но тя 
ще е съвършено различна. 

Тя няма да е като Първа-
та – с пехотни атаки против 
картечници. Няма да е и като 
втората – с танкови удари и 
стратегически бомбардиров-
ки. Няма да е и като Третата 
– с политико-икономическо 
противопоставяне, блокада 
и подривни операции. Всич-
ко това впрочем ще бъде из-
ползвано, но в качеството му 
на фон, а не като съдържание.

 На ниво държави, актьори 
в новата война, при това един-
ствените, са Съединените аме-
рикански щати. Основната за-
дача, стояща пред САЩ, е пре-
форматирането на тяхната на-
ционална икономика. Става 
дума най-вече за водещата по-
зиция в 6-тия технологичен 
ред, а в идеалния случай – за 
преход към посттехнологич-
но развитие. На Америка ще е 
нужно да оздрави финансова-
та си система, да преразпре-
дели активите в полза на про-
мишления капитал и да извади 
от играта, в краен случай вре-
менно, повярвалите в себе си 
Китай, Русия и еС.

 „Преразпределние на акти-
вите“ означава рязко отслаб-
ване в 5-ти технологичен ред, 
т.е. конфискация на финан-
совия капитал, преди всич-
ко банковия. Това не може 
да се направи без насилстве-
ни мерки, затова става дума за 
„правилна“ или „съдържател-
на“ гражданска война. Граж-
данска война в държавата-хе-
гемон, при това в условията 
на глобален мир, непремен-
но ще стане глобална. „Горе-
ща“ гражданска война амери-
канците вече са опитвали във 
втория цикъл от своята исто-
рия (1861-1865 г.) и нямат осо-
бено желание да повтарят този 
кървав експеримент. Следо-
вателно, на първо място, граж-
данската война трябва да бъде 
експортирана от „града на хъл-
ма“ в световната периферия и, 
на второ място, самата война 
трябва да бъде по възможност 
студена.

 и вече имаме глобална 
студена гражданска война. 
И това, уви, не е бъдещето на 
света, това е неговото тъжно 
настояще. 

Преди около пет 
години изнесох доклад 

„Глобалната катастрофа 
като оптимално решение“. 

В него беше формулирана 
една част от приведените по-
горе съображения и беше на-
правен извод, че глобалната 
деструкция на икономиката 
сега е по-удобно да се решава 
не чрез война, а чрез глобална 
катастрофа. Или с други думи, 
глобалната катастрофа е съ-
временната форма на война. 

и първо започва епиде-
мията от коронавирус. От-
начало с помощта на медиите 
й се придават черти не толко-
ва като на чумата от XIV сто-
летие, колкото на някакъв не-
видим зомби-апокалипсис. А 
след това всемирната катастро-
фа действително се случва. Па-
рализа на световните търгов-
ски пътища, тотално затваря-
не на границите, всеобща ка-
рантина, фантастичен „режим 
на самоизолация“ – всичко 

това разрушава световната 
икономика доста по-бързо и 
ефективно, от стратегиче-
ските бомбардировки, под-
водната блокада или ядрено-
то съперничество на свръх-
държавите от предишните 
велики войни. Още повече, че 
глобализацията свърши сво-
ята работа и икономиката на 
практически всички държави 
е прекомерно открита.

 и вече пред очите ни се 
късат икономически връз-
ки. Рязко се съкращава дъл-
жината на технологичните 
вериги. Вследствие срива на 
пшеницата 

над света надвисва 
призракът на глада. 

Брутният вътрешен про-
дукт, чието падане с единици 
от процента се възприемаше 
от всяка страна като нацио-
нална трагедия, пада ведна-
га с 15%, прогнозите дости-
гат до 50 %, че и повече. На-
помням, че крайните пока-

затели на великата депресия 
от 1929 година бяха едва око-
ло 30% спадане на БВП.

 И защото режимът на са-
моизолация лишава хората 
от възможността да работят 
(това се отнася за малкия биз-
нес, самонаетите и много дру-
ги), техните спестявания го-
рят в пламъка на карантината. 
Практически всички кредити, 
дадени от банките на частни 
лица, стават невъзвратими. 
ето ви и саниране на иконо-
миката, и ликвидиране на 
„финансовите балони“, и глав-
ното – преливане на активите 
от банковите във финансовите 
фондове и от тях частично към 
промишлеността на новия тех-
нологичен ред.

 Съединените щати разби-
ра се също страдат от това по-
ложение, но те имат план за 

действие, има разбиране за съ-
държанието на това, което се 
случва, има светлина в края 
на тунела. всички ще платят, 
но само те ще се ползват от 
плодовете. Изобщо – идеална 
стратегия!

А къде е гражданската 
война? 

Тя ще започне малко по-
късно, когато нивото на раз-
орение, постигнало страните, 
ще бъде окончателно осъзна-
то. И не толкова от народни-
те маси, колкото от дребна-
та буржоазия, която попадна 
под ножа във война без война. 
И, да отбележим, американски-
те финансови елити, чиито ин-
тереси изразява кланът Клин-
тън, сами ще започнат война 
за изгубеното имущество, за 
изгорелите пари – за собст-
веното си съществуване.

Задачата на тези елити, ко-
ито ще спечелят от катастро-
фата, ще бъде да удържат вой-
ната в рамките на „хладна“. 

Т.е., да я водят в юридическо-
то пространство, в семантика-
та, във виртуалната и допълне-
ната реалности. Но не бива и 
напълно да се игнорира реал-
ният свят, затова отново, как-
то и в Третата световна война, 
ще има политическа опера, къ-
дето на преден план ариите си 
ще пеят протагонистът и анта-
гонистът, а на заден – Троя ще 
гори и мъртвите ще погребват 
своите мъртъвци.

 Да направим 
съответните изводи: 
Преди войната беше со-

циална катастрофа. Днес со-
циалната катастрофа стана 
война. 

Преди се стремяха да пред-
ставят гражданската война 
като световна. Сега световна-
та война ще бъде институци-
онализирана като граждан-

ска! Но самата тази война под 
формата на народни бунтове 
и антитерористични опера-
ции ще бъде просто прикри-
тие за борбата в съвършено 
различни пространства.

 Да ги изброим: 
Преди всичко това е юри-

дическото пространство. Оп-
итът с коронавируса пока-
за, че всички конституцион-
ни гаранции на гражданите, 

а следователно и всички чле-
нове на законите, опиращи се 
на тези гаранции, не струват 
и хартията, на която са напеча-
тани. Това се отнася и за меж-
дународното право, и за на-
ционалните закони. От една 
страна това означава, че ели-
тите се канят да управляват, 
опирайки се на грубата сила, 
т.е. нас ни заплашва 
информационен фашизъм, 
медицински фашизъм или 
дори обикновен фашизъм. 

От друга страна, силата 
като единствен инструмент 
на властта е недълговечна. 
Рано или късно „законът на 
джунглата“ ще се смени с една 
или друга форма на легитим-
ност. “Новият закон“ ще оп-
редели победителите и загуби-
лите в глобалната гражданска 
война. 

Да отделим място на инфор-
мационното право, правото на 
медиите; правото, действащо в 
различните виртуални светове; 
защитата на информацията; уп-
равлението на информацията; 
трансформацията на информа-
цията…

 Главното е контролът над 
мрежите, над мрежовите прото-
коли, над програмните форми и 
работните програми. Физически 
контрол над сървърите, центро-
вете за обработка на данни, мре-
жовите възли и интермодални-
те портали, свързващи виртуал-
ното с реалността.

По-нататък следва да бъ-
дат изброени концептуалното 
пространство и свързаните с 
него семантично и онтологич-
но пространства. И разбира се 
лингвистичното пространство. 

Според мен, медийната епи-
демия от коронавирус нанесе 
удар не само по китайската ико-
номика, макар и нейните дъл-
госрочни загуби да се считат 
по-големи, отколкото при оста-
налите участници в играта, но 
и по китайския език, който по-
степенно започна да се възпри-
ема в света като конкурент на 
английския. Така че, ако САЩ 
постигнат своите цели в тази 
война, на Земята ще остане само 
един концептуален език – ан-
глийският.

Троя гори! и мърТвиТе погребваТ своиТе мърТъвци
Новата реалност на задаващото се преразпределение на света: 

Започна блицкриг-ът на управлението на света чрез катастрофи

Н
якрая, макар и на последно място, „войната без война“ 
ще обеме технологичното пространство, преди всичко 
критическите и закриващите технологии. Въоръ-
жени сили, в обичайния смисъл на това понятие, т.е. 

действащи в дадено географско пространство, разбира се също 
ще бъдат използвани, но само за една цел – да се отбие желани-
ето на губещата страна несанкционирано да превърне сту-
дената война в гореща.

Войната, за която Русия, както обикновено, не е готова, не е 
проблем на неопределеното бъдеще. Тя се води вече два месеца. 
И според мен, в тази война противникът приема тактиката на 
блицкриг по-добре, отколкото това са правили хитлеровите ге-
нерали през 1941 г.

Авторизиран превод: Минчо МИНЧЕВ
Източник: vpk-news.ru
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В 
нощта срещу събота, гу-
бернаторът на Мине-
сота се появи на живо 
по телевизията и обяви 

пред журналистите, че положе-
нието в Минеаполис е станало 
толкова сериозно, че вече не е 
от компетенциите на полици-
ята, а на армията. 

Прословутата “културна 
война”, която от 1968 г. опусто-
шава САЩ, вече не е метафора: 
това е война в буквалния сми-
съл на думата. 

Така както атентатът в Са-
раево беше само претекст, за 
да затъне европа във войната 
през 1914 г., така и трагично-
то убийство на Джордж Флойд 
от един полицай не е истин-
ската причина, довела до този 
изблик на насилие. В момента 
историята в САЩ ускорява своя 
ход. Свидетели сме на насил-
ственото изчезване на старата 
либерална Америка, на зали-
чаването на разделението „ля-
во-дясно“ и на идеалите, спо-
деляни дълго време и от два-
та лагера. Разбира се, Доналд 
Тръмп е катализатор на това 
изчезване, но неговото изби-
ране за президент също е плод 
на загниването на либералните 
ценности. От другата страна на 
шахматната дъска, левицата се 
отказа от либерализма, за да 
премине към политика, осно-
вата на расовата и сексуална 
идентичност. 

в тази нова Америка Мар-
тин лутър Кинг би бил чужде-
нец.  

Това, което университет-
ската и медийна левица про-
повядват от години и по-спе-
циално идеята, че чернокожи-
те са потиснати и яростта им 
е справедлива, днес се сбъдва 
по пламналите улици на на-
шите градове. Когато младият 
кмет, лявоцентрист, на Мине-
аполис реши да изостави по-
лицейското управление на де-
монстрантите, което те раз-
грабиха и подпалиха, той прос-
то стана поредният чиновник 
от либералната левица в дъл-
гия списък на онези, които 
хвърлиха американските ин-
ституции на подстрекателите 
на вълнения. Президентите на 
университети правят това от го-
дини, а днес цяла Америка при-
лича на университетски кампус!

През 2015 г. в кампуса на 
Йейл се разрази абсурдна по-
лемика за костюмите на Хе-
лоуин, смятани за обидни от 
някои малцинства и тези за-
сегнати студенти започнаха 
да викат “расизъм!”, преди да 
започнат енергични проте-
сти срещу една преподавател-
ка, която отказа да се поддаде 
на идеологическото им изнуд-

ване. Съпругът на тази профе-
сорка, който преподава в същия 
университет, участва в един от 
тези митинги и се опита да ги 
вразуми, използвайки класи-
ческите аргументи на либера-
лизма. Те отказаха да слушат. 
Просто му се разкрещаха (в ин-
тернет може да се намери видео 
от този сблъсък). 

Това е залезът на разума 
в сърцето на един от най-

престижните американски 
университети. И съвсем явно 
администрацията на факулте-
та взе страната на демонстран-
тите, а не на преподавателите. 
има само една стъпка от ръко-
водителите на Йелския уни-
верситет, които оставят кам-
пуса на студентската ярост, 
до кмета на Минеаполис, кой-
то нареди да се опразни поли-
цейското управление.  

Докато терорът се разпо-
странява от единия край на 
страната до другия, медиите се 
стремят да контролират раз-
каза за фактите, опитвайки се 

да представят бунтовниците 
в симпатична светлина. Жур-
налист от CNN стоеше на ъгъла 
на улица в Минеаполис, докато 
хиляди демонстранти дефи-
лираха зад него и в момента, 
в който той ги описваше като 
“радостен керван”, те хвърлиха 
бутилка по него! 

Тези леви журналисти смя-
таха, че страната на демон-

странтите е лагерът на Добро-
то.

Те смятаха, че единстве-
ният им враг се казва Доналд 
Тръмп. Сега откриват, че пост-
модерната левица в действи-
телност се подиграва на сво-
бодата на изразяване и на сво-
бодата на печата, ценности, 
които според нея въплъща-
ват стария либерален режим.  

Тези насилия се извършват 
в една страна, която е в плен на 
безкрайна епидемия, заради 

която 40 млн. американци загу-
биха работата си и, която опус-
тоши националната икономика. 
А още по-тревожното е, че това 
се случва в един практически 

предтоталитарен 
контекст:

Думата не е преувеличе-
на поне в в няколко отноше-
ния. През 1951 г. Хана Аренд 
показа в “Тоталитаризмът” 

как нацизмът и съветският 
комунизъм са дошли на власт. 
Аренд идентифицира по-спе-
циално няколко фактора, които 
водят до появата на ляв или 
десен тоталитаризъм. 

На първо място, индиви-
дуализмът и атомизацията 
на обществото. Преди всич-
ко тоталитарната идеология 
съблазнява масата от все по-
изолирани индивиди, лишени 
от социалните отношения, ко-
ито някога са имали, и от про-

изтиачщата от това колектив-
на идентичност. От десетилетия 
социолозите наблюдават нара-
стване на социалната аномия 
в САЩ (във Франция също, как-
то пророкува Мишел Уелбек).

Има и желание за наруше-
ние, за разрушителен импулс. 
В средата на 20-те г. на 20 век ев-
ропейската и руска интелиген-
ция имаха почти фетишист-
ки възглед за премахването 
на стария режим. Това започ-
на с Първата световна война, 
но впоследствие движението се 
ускори. Това, което Хана Ар-
енд пише за интелектуалците от 
тази епоха, важи и за днешните 
в Съединените щати: “Членове-
те на елита не видяха каква ще 
бъде цената - рухването на ци-
вилизацията - ако дадат свобо-
да на желанието за реванш на 
потиснатите класи след векове 
на подчинение”. 

Склонноста да вярваме на 
всичко, което казва пропаган-
дата, също. в предтоталитар-
ното общество вече никой не 
вярва в “истината”. Хората се 
задоволяват да вярват в идеи, 
които потвърждават идеологи-
ческия възглед за света, и пре-
зират всеки, който има раз-
лично мнение. Всеки рациона-
лен подход е невъзможен, пуб-
личният дискурс е само борба 
за власт. Днес това важи както 
вляво, така и вдясно. 

И накрая, предтоталитар-
ното общество привилегиро-
ва лоялността към експертиза-
та. Тоест, по-добре е да продъл-
жим да следваме една идео-
логия, отколкото да поставим 
под въпрос нейните идеи или 
лидер. Именно това впрочем 
прави администрацията на 
Тръмп и президентът не спира 
да се хвали с него. Но президен-
тите на университети, синди-
катите и другите леви инсти-
туции правят същото, макар и 
по малко по-сложен начин: те 
задължават последователите си 
да следват вярно техните иде-
али  за многообразие, приоб-
щаване и безпристрастност, 
девизът, с който прикриват 
борбата си за власт. 

* Заглавието е на редакцията

затъВанЕ В луДОстта*
Свидетели сме на насилственото изчезване 

на старата либерална Америка

Полицейско управление в Минеаполис гори след протести, прераснали в насилие.

Род Дреер е редактор в американското списание The American 
Conservative. Той е автор на книгата „The Benedict Option - A Strategy 
for Christians in a Post-Christian Nation“ (“Бенедиктинската опция - 
стратегия за християните в постхристиянска нация”), която се 
радва на  голям успех в САЩ.

Слава Богу, Америка няма Хитлер и 
Сталин, които да съберат плодовете 
на днешния хаос! Но, уви, тя няма и 
ген. Дьо гол или Мартин лутър Кинг 

- лидери, които имат доверието на народа 
и знаят как да възстановят реда и довери-
ето. Преди няколко дни Тръмп публикува в 
Туитър заплахи към демонстрантите, което 
е шокиращо дори за него. Но колкото пове-
че виждаме по телевизията кадри с бунтове, 
толкова повече той ще продължава да пече-
ли симпатията на американците, без зна-
чение колко крайни са позициите му. Аме-
рика не е в плен на революция, но между пан-

демията, произтичащия от нея икономичис-
ки срив, а сега и бунтовете, опасявам се, че сме 
свидетели на раждането на нов, определено 
нелиберален политически ред. 

Америка има още простор пред себе си, 
преди да преживее ниво на насилие, сравни-
мо с това от 60-те и 70-те години. Може би 
този път тази ситуация ще ни бъде спестена. 
Но с наближаването на лятото е трудно да 
видим кои сили ще имат властта да попре-
чат на нацията да затъне още повече в лу-
достта.  

Превод от френски: галя ДАчКОвА
Източник: „Гласове”
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Отново ме обсеби негови-
ят бавен и заразителен гърлен 
смях, който изригваше спон-
танно, на пресекулки, като 
някакъв приятен тих громол. 
Усещаше се, че зад едва овладе-
ният му смях, някъде дълбоко, 
в него се крие непредсказуема 
енергия, която, мисля, че той 
като гръмовержец укротява-
ше само в стиховете си. По едно 
време, както беше седнал срещу 
мен, притихна, замисли се и ми 
подаде три-четири измачка-
ни карирани листа. На тях с 
бледи, едва различими маши-
нописни букви, бяха напечата-
ни две нови негови стихотво-
рения. Прочетох ги, а той, при-
теснен, ми каза, че няма пукна-
та пара в джоба си. Отговорих 
му, че още днес ще ги предложа 
за печат във вестника и го пока-
них да мине надвечер за резул-
тата. Веднага дадох стихотворе-
нията да се препишат на чисто, 
подписах ги и ги занесох на 
главния редактор, полковник 
Петър Станчев   един прекра-
сен човек и журналист. Помо-
лих го да ги хонорува колко-
то се може по-скоро. След по-
ловин час полковник Станчев 
ме извика и, макар че позна-
ваше Пеньо Пенев като пи-
шещ и като земляк, държейки 

в едната си ръка стихотворени-
ята така, сякаш да не разпилее 
нещо, попита: „Заслужават ли?“ 
Казах „Да!“ И добавих, че затова 
съм ги и подписал. Полковник 
Станчев се усмихна: „Добре. Съ-
гласен ли си да хоноруваме и две-
те, но сега да пуснем само едно-
то стихотворение. Кое предпо-
читаш да бъде?“ Аз посочих на-
слуки.

Вечерта Пеньо се отби при 
мен. Зарадва се. После излязо-
хме заедно и отидохме да вече-
ряме и да се почерпим в бира-
рия „Чайка“ в градинката срещу 
Вазовия музей. Там, развеселе-
ни, един на друг до късно каз-
вахме новите си стихове. По-
лучи се нещо като самороден 
рецитал, което повдигна на-
строението на всички в зади-
мената бирария. Като си тръг-
нахме, келнерът ни каза: „Бла-
годаря ви. Никога не е било тол-
кова интересно при нас, както 
тази вечер.“.

На следващия ден Пеньо по-
лучи хонорар от 700 лева - кол-
кото беше тогава една месечна 
заплата. Стихотворението из-
лезе във вестника още съща-
та сутрин.

***
...Пеньо не спеше до късно и 

очите му почти винаги бяха за-
червени. Пишеше и поправя-
ше много. имаше едно мал-

ко, жълто моливче, ръфано 
сякаш с нокти и зъби, и една 
проста ученическа тетрадка. 
Редактор на първата му и по-
следна приживе книга „Добро 
утро, хора!“ беше Христо Ра-
девски и това той заявяваше с 
гордост. Тя излезе с над стотина 
печатни грешки, тъй като Пеньо 
бил в командировка из страната 
и не е могъл да прочете коректу-
рите на книгата си...

Живеейки по мазета и тава-
ни, ние, неколцина млади поети, 
се събирахме често в тясната, но 
уютна квартира на Минко Цо-
невски, където вечната душа на 
поетичната ни компания иван 
Пейчев ни караше да рецити-
раме новите си стихотворе-
ния. Обикновено Пеньо мълче-
ше, оставаше винаги последен. 

Веднъж, щом дойде редът му, той 
извади от джоба на сивото си сако 
сгънатите коли на стихосбирка-
та “Добро утро, хора!“ Държеше 
ги в ръка, станал прав, но ги  ре-
цитираше наизуст. Изговаря-
ше думите бавно, натъртено. 
Рецитираше не тихо и приг-
лушено, а с пълен глас, сякаш 
пред него беше безбройна ар-
мия от бригадири и строите-
ли. За разлика от другите, Пе-
ньо не попита дали да прочете 
още едно, а подхвана следващо-
то. имаше тежък, сякаш гра-
пав език, който се търкаля-
ше особено и това придаваше 
своеобразен акцент на сти-
ховете му. Като свърши, седна. 
Тогава усетих, че погледът му се 
връща, също бавно, от някакви 
широки простори към стаята, 

в която бяхме, и че поетичната 
мълния още го тресеше, още ли-
чеше в притъмнените му зени-
ци. Ръкопляскахме нестройно 
и викнахме „Браво!“, което като 
че ли го събуди и извади от пре-
дишното настроение. Повече не 
промълви нищо. 

Беше 1956 година.

ПЕнЬО
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Наскоро публикуваното из-
следване Die Metamorphose des 
Staatssozialismus: die Kulturpolitik 
der Volksrepublik Bulgarien, 1956-
1989 (Метаморфоза на дър-
жавния социализъм: културна-
та политика на Народна Репу-
блика България 1956-1989г.) бе 
представено в Българския кул-
турен институт „Дом Витген-
щайн“ във виена. Съорганиза-
тор на добре посетената вечер 
бе и сдружението „Приятели на 
дом Витгенщайн", чиито предсе-
дател е проф. Андреас Шварц, 
един от водещите австрийски 
учени по история на Източна 
Европа. В своето приветствие 
директорката на Българския 
културен институт доц. Румя-
на Конева, сама историчка, из-
тъкна приносът на проф. Бах-
майер за осветяването и попу-
ляризирането на българската 
тема в неговите изследвания и 
публикации сред австрийската 
научна общественост.

Водеща на вечерта бе исто-
ричката Антоанета чолакова, 
зам.-председателка на сдруже-
нието „Приятели на дом Вит-
генщайн“. Особен интерес и дис-

кусия сред публиката предизви-
ка темата за подема и високо-
то равнище на образователната 
система на Народна Република 
България в периода 1956-1989 
година. 

Проф. д-р Петер Бахмайер 
е роден през 1940 г. във Виена, 
следва история на източна Евро-
па и славистика в Грац, Белград 
и Москва. От 1972 до 2005 г. е съ-
трудник, а по-късно и член на 

Управителния съвет на рено-
мирания австрийски Институт 
за Източна и Югоизточна Евро-
па. От 1999 г. е зам.-председател 
на Българския изследователски 
институт във Виена. Има реди-
ца публикации и изследвания 
по съвременното развитие на 
балканските страни. През 2008 
г. е удостоен със званието Док-
тор хонорис кауза на Софий-
ския университет „Св. Климент 

Охридски.“ 
Последната му публика-

ция е „Die Metamorphose des 
Staatssozialismus: die Kulturpolitik 
der Volksrepublik Bulgarien, 1956-
1989” (Метаморфоза на дър-
жавния социализъм: културна-
та политика на Народна Ре-
публика България 1956-1989 г.), 
Miscellanea Bulgarica no. 25, LIT 
Verlag, Wien, 2019, 311 str. rusko 
rezjumé, 62 kartini. 
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През 2014 г. за заслуги към българската култура на проф. Петер Бахмайер - славист, политолог 
и историк, бе присъдена наградата „Златен век“. На тържеството в „Дом Витгенщайн“ наградата бе 
връчена от директора г-жа Румяна Конева.

Паметник на Пеньо Пенев в Димитровград

https://glasove.com/authors/2883
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Трудно е да се изрекат най-
истинските думи и мисли за 
него   връстника, приятеля. 

Пеньо се бе преселил в Со-
фия от Димитровград, къде-
то беше разпространител на 
вестник „Труд“, и вече бе постъ-
пил на работа в „Стършел“. Не 
помня точно къде и как сме се 
запознали. Може да е било през 
1949 г. Сприятеляването ни 
стана някак естествено. Както 
навлезе в живота ми - обикно-
вен и мълчалив, така си и отиде 
от света. Често крачехме заедно 
по софийските булеварди или 
по новите димитровградски 
улици. Махаше някак нехайно с 
ръка пред себе си, сякаш си от-
варяше път, сякаш говореше с 
хората и небето. 

Дошъл от Добромирка, от 
своето балканско село, минал 
през калилката на онова изу-
мително бригадирско време, 
той беше гражданин на цяла-
та Родина, на своята тревож-
на епоха. Димитровград оста-
на завинаги столицата на брига-
дирското строително движение, 
но беше и върхът Околчица за 
Пеньо Пенев, който бе заква-
сен с Ботевска закваска.

Пеньо не беше литератур-
на душица. Не приличаше 
на писател. Той беше строи-
тел и такъв остана в литерату-
рата и в живота на хората. За-
щото беше като Балкана, сред 
който бе роден - със седлови-
на на челото. Очите и мечтите 
му гледаха далеко. И макар да 
изглеждаше външно грубоват 
и непохватен, имаше чиста и 

нежна душа. Как ли е съчета-
вал тези две крайности? Не уме-
еше да изтласква с раменете 
си другите, но с тези широки, 
неулегнали рамене, с целия 
си духовен ръст, счупи рамка-
та на епохата, за да каже сво-
ето „Здрасти!“ на бъдещето и 
на новите поколения. Имаше 
ярко изразен български нрав 
и характер. Не направи нито 
една грешка спрямо народ и 
Родина. Вървя по огнените мес-
та, по огнените жили на майка 
България и целият беше омъл-
нен от тях. Затова е пламенен и 
зовящ.

***
един следобед Пеньо дой-

де във вестник „Народна ар-
мия“  на ул. „Иван Вазов“ 12, 
където работех. Току-що се бе 
уволнил от казармата. Беше 
поотслабнал и силно обгорял 
от сакарското слънце. Челото 
му лъщеше, а косата му още бе 
къса, по войнишки. Бе оживен 
и словоохотлив, за разлика от 
по-късното му самозатваряне 
в себе си. След войниклъка вече 
можехме да се виждаме често. 
Той ми разказа за патилата си 
в полка. 
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Стр. 12 пАмЕТ

Антология

БАРАБАНЧИКЪТ

С Пеньо Пенев
   ядяхме картофи печени
и вървяхме като лунатици по скелите,
чужди на всички философии отвлечени,
верни само на подвига на смелите.

Разбира се, имаше и опашки за зеле,
и разни запалянковци
   по всички мачове,
но и тогава, и сега едни са смели,
а други са просто зяпачи.

Пеньо биеше до скъсване барабана
и зовеше гордо за похода.
И такъв – барабанчик – той си остана
пред стъпките на епохите.

Той рядко се смееше.
   Времето беше сериозно.
Но веднъж така се засмя,
че с всичко делнично,
   с всичко грозно,
стана празнична тая земя.

И въжа,
и синджири
запяха му името,  
на живота той бе сърцето докоснал.
И разбраха строителите безименни,
че времето е високосно.

Христо чеРНЯев

метаморфоза на държавния социализъм

90 години от рождението на пеньо пенев

ПЕнЬО

Бойчо ДАМЯНОв 

Н
аскоро проф. Петер Ба-
хмайер издаде в книга 
свое научно изследва-
не. Книгата е  на нем-

ски език и е придружена с резю-
ме на руски. Тя е посветена на 
тридесетгодишнината от про-
мените, които бяха извърше-
ни в източна европа след 1989 
г. В западните медии този пери-
од бе наречен "преход от тота-
литаризъм към демокрация”. 
Изследването проследява преу-
стройството на културата в На-
родна Република България в 
периода на управлението на 
Тодор Живков (1956- 1989 г.) на 
основата на извори от българ-
ски и руски архиви. 

Австрийският историк и 
българист проф. Петер Бах-
майер разглежда диференци-
рано отделните етапи на из-
следвания период и акцен-
тира върху редица културни 
постижения на България през 
тези години.

Както отбелязва авторът, в 
рамките на съществуващата ав-
торитарна система бе осъщест-

вено дълбоко духовно измене-
ние, както той го нарича „мето-

марфоза“, която се изразява във 
възстановяване на българ-
ското културно-историческо 
наследство и едновременно с 

това всестранното изучаване 
на класическата европейска 
литература и философия.

Основните фактори, на ко-
ито се опира патриотичното 
възпитание на българския на-
род и развитието на неговата 
историческа памет, са учили-
щето, армията, младежката 
организация и православната 
църква. За постигане на един-
ството на нацията Конституци-
ята на НРБ от 1971 г. дава пре-
димство на общността, на ко-
лектива, в противовес на запад-
ния индивидуализъм.

Културната политика се про-
тивопоставя на „модернизма“, 
проявяващ се като абстракт-
но изкуство, експериментална 
литература, театър на абсур-
да и атонална музика. Стре-
межът на държавният социа-
лизъм е българската култура 
да навлезе в нов „Златен век“, 
който достига своята най-висо-
ка точка в периода, когато лю-
дмила Живкова е председател 
на Комитета за култура и през 
1981 г. осъществява честването 

на юбилея „1300 години Бълга-
рия“.

Въпреки сътресенията в ре-
зултат на взетото през 1984 г. ре-
шение за осъществяване на кам-
пания по промяна на имената на 
турскоезичното население, в пе-
риода на започнатата от  гор-
бачов „перестройка"  НР Бъл-
гария се оказа последнияj ста-
билен остров сред страните 
от бившата социалистическа 
общност в източна европа.
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Културната политика на Народна Република България между 1956-1989 г.

Проф. Петер Бахмайер


