
О
т  25  до  29  януари  т.г., 
в  онлайн  изявления, 
държавни  и  правител-
ствени  глави,  ръково-

дители на едни от най-големите 
международни  компании,  соб-
ственици на глобални СМИ, как-
то  и  младежки  организации  от 
Азия, Европа, Африка, Близкия 
Изток,  Северна  Америка  и  Ла-
тинска  Америка,  взеха  участие 
в тази първа по рода си онлайн 
срещга-дискусия,  по  важните 
въпроси  засящи  развитието  на 
световната цивилизация.

Главна  тема  на  дискусията 
беше  „новата глобална ситуа-
ция”,  свързана  с  коронавирус-
ната  пандемия,  както  и  пъти-
щата  за  преодоляване  на  кри-
зата от нея и бъдещето на чове-
чеството в новите следкризисни 
условия.

www.novazora.net

www.zora-news.com

 ВТОРНИК, 2 феВРуаРИ 2021 г. ЦеНа 1 ЛВ. СОфИЯ ГОДИНа XXV (XXXII) БРОЙ 5

ЗОРа е !

ISSN 1310-8492

ИМА ЛИ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА?

Как Скопие краде 
български писатели

На стр. 6

Художник - Анатоли СтАнкуЛОв

В. Путин: Уважаеми госпо-
дин Шваб, скъпи Клаус! Скъ-
пи колеги!

Бил  съм  много  пъти  в  Да-
вос,  на  прояви,  които  господин 
Шваб  организира  още  от  90-те. 
току-що  клаус  си  спомни,  че 
сме се запознали още през 1992-
ра година. Докато работех в Пе-
тербург,  наистина  неведнъж 
съм посещавал този представи-
телен форум. Искам да ви благо-
даря, че днес имам възможност 
да представя гледната си точ-
ка пред експертната общност, 
която се събира на тази светов-
но  призната  площадка,  благо-
дарение  усилията  на  господин 
Шваб.

Преди всичко искам, дами 
и господа, да поздравя всички 
вас, участниците в Световния 

икономически форум. 
Радостно  е,  че  тази  година 

въпреки  пандемията,  въпре-
ки  всички  ограничения,  фору-
мът все пак продължава своята 
работа.  Макар  и  в  онлайн  фор-

мат, той работи и дава възмож-
ност на участниците си в откри-
та  и  свободна  дискусия  да  раз-
менят оценки и прогнози, което 
отчасти компенсира   дефицита 
на пряко общуване между лиде-

рите  на  държави,  представите-
лите  на  световния  бизнес  и  об-
щественост,  натрупан  през  из-
миналите месеци. всичко това е 
важно сега, когато пред нас има 
толкова  много  важни  въпроси, 
изискващи отговор. 

Сегашният Форум е пръв за 
вече  започналото  трето  десети-
летие  на  XXI  век  и  повечето  от 
темите,  предложени  за  разиск-
ване на него, разбира се, са пос-
ветени на дълбоките промени, 
които се извършват на плане-
тата. Действително, трудно е да 
не бъдат забелязани коренните 
трансформации в глобалната 
икономика, политика, социа-
лен живот, технологии. коро-
навирусната  пандемия,  която 
клаус току-що спомена, превър-
нала се в сериозно предизвика-

ДА НЕ ГуБИМ ПОЗИТИВНИЯ 
ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

•Приключи епохата на усилията за изграждането на еднополюсен свят

•Изказване на Владимир Путин на сесията на онлайн-форума „Давос 2021”, 
организиран от Световния икономически форум.

владимир Путин, президент на Русия

С
ветовният  икономически 
форум в Давос (СИФ)   вече 
петдесет  години  е  площад-
ка за неолиберален дискурс 

в епохата на глобализацията. той се 
появи като стимул за повишаване 
конкурентноспособността на ев-
ропейската икономика в битката 
й с икономическата доминация 
на САЩ,  след  разпада  на  Бретън-
Уудската система, известна  като 
златно-доларовия стандарт. на  Форума    през  2008  г.  Бил Гейтс 
формулира понятието "креативен капитализъм" като форма, ко-
ято  работи едновременно и за генериране на печалби, и раз-
решаване на световните социални неравенства. на заседанието  
през  май 2020 г., английският престолонаследник  принц Чарлз, 
въвежда термина "отговорен капитализъм", а през юли 2020 г., на 
фона на коронавирусната пандемия, инициаторът и несме-
няем лидер на СИФ Клаус Шваб, заедно с Тиери Малре, изда-
ва книгата "Ковид-19: великото зануляване" (COVID-19: The Great 
Reset). в нея бъдещият нов капитализъм се предвижда да премах-
не различията между бедни и богати, но и да унищожи държавни-
те граници. в отговор на това "разрушаване и обновяване на света 
след Ковид-19", провъзгласено от  Шваб, на 14 декември 2020 г.  
групата на финансовите властелини на света, водени от Лин 
Форестър де Ротшилд, обявяви създаването на "Съюз по инклю-
зивен капитализъм с Ватикана" (CCIV), който по-справедливо да 
разпределя преимуществата на капитализма и да помага на хо-
рата напълно да реализират своя потенциал. 
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на Европа тенденцията е съща-
та, както и в Щатите. 

но  ако  се  върнем  на  тема-
та  за  печалбата  на  компаниите, 
кой натрупа доходи?  отгово-
рът е известен, той е очевиден 
– един процент от население-
то. 

А какво се случи с живо-
та на останалите хора? През 
последните  30  години  в  реди-
ца от развитите страни доходи-
те  на  повече  от  половината  им 
граждани  реално стагнираха, 
а  не  растяха.  Докато  стойност-
та  на  услугите  за  образование, 
за здравеопазване се увеличи. И 
знаете  ли  колко?  три  пъти.  т.е. 
милиони  хора,  дори  в  богати-
те  страни,  престанаха  да  виж-
дат перспектива за повишаване 
на  доходите  си.  При  това  пред 
тях възникват проблеми как да 
запазят своето здраве и здра-
вето на родителите си, как да 
осигурят качествено образо-
вание на децата си.  

натрупва  се  и  огромна  маса 
хора, които де  факто изпадат от 
социума.  така,  според  оценката 
на  Международната  организа-
ция на труда, през 2019 г. 21 про-

цента,  или  267  милиона  млади 
хора по света, никъде не са учи-
ли и никъде не са работили. И 
дори  от  работещите  (ето  един 
интересен показател, интересни 
цифри), дори от работещите, 30 
процента живеят с доход под 3,2 
щ.д. дневно по паритет на поку-
пателната способност. 

Тези крайности в глобал-
ното социално-икономическо 
развитие, са пряк резултат от 
политиката, провеждана през 
80-те години на миналия век 
и често осъществявана твър-
де вулгарно и догматично.  в 
основата  на  тази  политика  бе 
залегнал  т.нар. „Вашингтонски 
консенсус”.  С  неговите  неписа-
ни  правила,  когато  приоритет 
се дава на ръста на икономика-
та, базиран на частния дълг в ус-
ловия  на  дерегулиране  и  ниска 
данъци  за  богатите  и  корпора-
циите. 

  Както вече казах, корона-
вирусната пандемия само изо-
стри тези проблеми. Миналата 
година западането на глобална-
та икономика стигна максимума 
си от времето на втората светов-
на война насам. Загубите на па-
зара  на  труда  към  юли  са  екви-
валентни на почти 500 милиона 
работни места.    Да,  към  края 
на  годината,  половината  от  тях 
бяха  възстановени.  но  все  пак 
става  дума  за  близо  250 мили-
она загубени работни места. 
това  е  голяма  и  много  тревож-
на цифра. Само за първите девет 
месеца  на  миналата  година  за-
губите на трудов доход в света 
се равняваха на 3,5 трилиона 
долара. И  този  показател  про-
дължава да расте. А значи расте 

и  социалното  напрежение  в  об-
ществото. 

При  това  посткризисното 
възстановяване  се  осъществява 
трудно. Ако допреди 20-30 годи-
ни  проблемът  можеше  да  бъде 
решен  за  сметка  на  стимулира-
ща макроикономическа полити-
ка (това между впрочем се пра-
ви  постоянно  и  досега),  то  днес 
тези  механизми,  по  същество, 
вече са изчерпани, те не работят. 

Практически  е  изчерпан  ресур-
сът им. това не са мои голослов-
ни твърдения. 

Така, според оценката на 
МВФ, равнището на съвкуп-
ния дълг от държавния и част-
ния сектор плътно се е при-
ближило до обозначението 
200 процента глобален БВП. 
При  положение  че  в  развити-
те  страни  процентните  ставки 
повсеместно  са  практически  на 
нулева  позиция.  А  в  ключовите 
развиващи се страни – на исто-
рически минимални равнища. 

Всичко това прави стиму-
лирането на икономиката с 
традиционни инструменти за 
сметка нарастването на част-
ното кредитиране по съще-
ство невъзможно. т.нар. коли-
чествено смекчаване, което само 
вдига,  надува  „балона”  на  стой-
ността  на  финансовите  активи, 
води  към  по-нататъшно  раз-
слояване в обществото. А нара-
стващият разрив между „реал-
ната” и „виртуалната” иконо-
мика (всъщност, за това много 
често ми говорят представите-
лите на  реалния икономиче-
ски сектор от много страни на 
света и мисля, че участниците 
в днешната среща от средите 
на бизнеса, също ще се съгла-
сят с мен), представлява реал-
на заплаха и крие сериозни, 
непредсказуеми сътресения. 

Определени  надежди,  че  ще 
може да се „презареди” предиш-
ния модел на растежа, са свърза-
ни с бурното технологично раз-
витие.  Действително,  последни-
те 20 години положиха основата 
на  т.нар.  четвърта промишле-
на революция, която се гради 

върху повсеместното използ-
ване на изкуствения интелект, 
на автоматизираните и робо-
тизирани решения. коронави-
русната  пандемия  значително 
ускори  подобни  разработки  и 
тяхното внедряване. Обаче този 
процес  поражда  и  нови струк-
турни промени, преди  всичко 
имам предвид пазара на труда. 
А значи без ефективни действия 
от страна на държавата множе-

ство,  хора  рискуват  да  останат 
без работа.  При  което  много 
често това е т.нар. средна класа. 
А тя е в основата на всяко съвре-
менно общество.  

И в тази връзка – за вто-
рото фундаментално предиз-
викателство на предстоящо-
то десетилетие – обществено-
политическото. Нарастването 
на икономическите пробле-
ми и неравенството, разцепва 
обществото, поражда социал-
на, расова, национална нетър-
пимост, при това подобно на-
прежение изригва навън дори 
в страни с наглед стабилни 
граждански и демократични 
институции, призвани да из-
глаждат, да потушават подоб-
ни явления и ексцеси. 

Системните  социално-ико-
номически  проблеми  пораждат 
такова обществено недоволство, 
че то изисква специално внима-
ние,  изисква  тези  проблеми  да 
се  решават  по  същество.  опас-
ната илюзия, че могат да бъ-
дат, така да се каже, игнори-
рани, отминати, натикани ня-
къде в ъгъла, крие опасност от 
сериозни последици. В такъв 
случай обществото неизбеж-
но ще бъде разделено и поли-
тически, и социално. Защото 
за  хората    причините  да  бъдат 
недоволни  всъщност  не  са  ня-
какви умозрителни, а опират до 
реални проблеми, които засягат 
всеки един от нас, каквито и въз-
гледи, включително и политиче-
ски, да не изповядва реално. Или 
да мисли, че изповядва.  А реал-
ните проблеми няма как да не 
пораждат недоволство.

Ще  откроя  още  един  прин-

ципиален момент. все по-значи-
ма роля в живота на обществото 
започнаха да играят съвремен-
ните технологични и преди 
всичко цифрови гиганти. Сега 
много се говори за това, най-ве-
че  относно  събитията  в  Щати-
те  по  време  на  предизборната 
кампания. И вече става дума не 
просто за някакви икономиче-
ски гиганти; по някои направ-
ления те де факто конкурират 

държавите. Аудиторията  им 
наброява  милиарди  ползвате-
ли,  които  прекарват  в  рамките 
на тези екосистеми  значителна 
част от живота си. 

От  гледна  точка  на  самите 
компании  тяхното  монополно 
положение  е  оптимално  за  ор-
ганизацията на технологичните 
и бизнес процесите. Може и да е 
така,  но  обществото си задава 
въпроса: доколко такъв моно-
полизъм отговаря именно на 
обществените интереси? Къде 
е границата между успешния 
глобален бизнес, ползващи-
те се с търсене услуги, консо-
лидацията на значими дан-
ни – и опитите грубо, по лич-
но усмотрение, да се управля-
ва обществото, да се подменят 
легитимните демократични 
институции, по същество – да 
се узурпира или ограничава 
естественото право на човека 
сам да решава как да живее, 
кое да избере, каква позиция 
да изразява свободно?  всички 
ние видяхме това току-що в Ща-
тите и всички разбират за какво 
говоря. Сигурен съм, че мнозин-
ството  от  хората  споделят  тази 
позиция,  включително  и  тези, 
които  днес,  заедно  с  нас,  участ-
ват в проявата. 

И накрая, третото предизви-
кателство, а по-точно – явната 
заплаха, с която можем да се 
сблъскаме през настъпилото 
десетилетие – това е по-ната-
тъшното изостряне на целия 
комплекс от международни 
проблеми. Та нали нерешени-
те и натрупали се вътрешни 
социално-икономически про-
блеми, могат да подтикнат 

към търсене на някой, вър-
ху когото да се стовари всич-
ко, да бъде обвинен за всички 
неблагополучия и така да се 
пренасочи раздразнението и 
недоволството на собствени-
те съграждани. И вече го виж-
даме, вече усещаме, че граду-
сът на външнополитическата 
пропагандистка реторика се 
вдига. Може да се очаква, че 
по-агресивен ще стане и ха-
рактерът на практическите 
действия, включително и на-
тискът върху страните, които 
не са съгласни с ролята на по-
слушни, управляеми сателити; 
ще се използват търговски ба-
риери, нелегитимни санкции, 
ограничения във финансова-
та, технологичната, информа-
ционната сфери.

Подобна игра без правила 
критически повишава риско-
вете от едностранна употреба 
на военна сила – ето къде се 
крие опасността, използване-
то на сила под един или друг 
измислен предлог. Тя засил-
ва вероятността от поява на 
нови „горещи точки” на плане-
тата. Всичко това не може да 

не ни тревожи. 
Същевременно,  уважаеми 

участници  във  форума,  въпре-
ки цялото това кълбо от проти-
воречия    и  предизвикателства, 
ние безусловно не бива да губим 
позитивния си поглед към бъде-
щето,  трябва  да  опазваме  при-
надлежността си към съзидател-
на дейност. Би било наивно да се 
предлагат  някакви  универсал-
ни чудодейни рецепти за реша-
ване на набелязаните проблеми. 
но  на  всички  ни,  без  съмнение, 
е  необходимо  да  се  опитаме  да 
изработим  общи  подходи,  мак-
симално да сближим позициите 
си, да посочим източниците, по-
раждащи глобално напрежение. 

Отново  искам  да  подчертая 
тезата  си:  фундаментална при-
чина за неустойчивостта на 
глобалното развитие до голяма 
степен са натрупаните социал-
но-икономически проблеми. 
Затова  днес  ключовият  въпрос 
е  –  как  да  построим  логиката  на 
действията си, та не просто бързо 
да  възстановим  глобалната  и  на-
ционалната  икономики,  постра-
далите  от  последиците  на  панде-
мията отрасли, но и да постигнем  
това  възстановяване  да  е  устой-
чиво  в  дългосрочна  перспектива 
и да има качествена структура, да 
помага    в  преодоляването  на  со-
циалния  дисбаланс.  Явно  като  се 
имат  предвид  споменатите  вече 
ограничения  в  макроикономиче-
ската  политика,  по-нататъшното 
развитие на икономиката в по-го-
ляма степен ще се опира на бю-
джетните стимули, а ключова 
роля ще имат държавните бю-
джети и централните банки.

На стр. 4

ВъПРОС На ДеНЯ аКТуаЛеН ГЛаС

от стр. 1
тази  изключителна  активност  на 

апологетите  на  неолибералния глоба-
лен капитализъм, може единствено да 
се обясни с техния невъобразим уплах 
от успешната патриотична инициа-
тива на Доналд Тръмп  "Да направим 
Америка отново велика". С нея той, въ-
преки  че  не  успя  да  пресуши  "Вашинг-
тонското блато",  предизвика  "цуна-
ми"  сред кадрите на "дълбоката дър-
жава" и ги приведе в пълна бойна го-
товност за война  на "живот и смърт", 
за окончателната победа на глобал-
ния еднополюсен свят. 

Цялата тази суматоха превърна яну-
арското  поредно,  този  път  виртуално, 
заседание на СИФ в Давос, в първа 
по рода си световна среща на "големи-
те" при условия на пандемия, която е 
призвана да сложи началото на епо-
халната битка за бъдещето развитие 
или деградация  на  земната цивили-
зация. това е и обяснението за решени-
ето на редколегията на   "The Wall Street 
Journal" да  публикува  пълния текст на 

словото на Владимир Путин в рамки-
те на Давоския форум, защото каза-
ното от руския президент, реално и 
обективно, отговаря на въжделени-
ята на хората по света за по-добър и 
смислен живот.

Бел. ред.
към  казаното  от  нашия  изтък-

нат  анализатор  Георги Вацов остава 
само  да  добавим,  че  „Нова Зора“,  без 
да е   "The Wall Street Journal", също по 
своя собствена инициатива  публи-
кува пълния текст на изявлението 
на президента на Русия Владимир 
Путин от 27 януари т.г.  като мнози-
на други и ние смятаме, че влиянието 
на Русия в предстоящите десетилетия 
ще бъде дотолкова силно, че да си за-
пушваме ушите за това, което гово-
ри нейния президент, е направо не-
разумно и нездравословно.  Бяхме 
обаче удовлетворени да чуем и осмис-
лим  казаното  от  него  по  отношение 
на несменяемостта на евроцивили-
зационния вектор в политиката на 

великата държава, опора на право-
славните традиционни ценности, 
като семейството и редица  „базови 
свободи, включително на правото на 
избор и неприкосновеността на част-
ния живот“. тъкмо поради това, само 
минути след като бе публикуван инте-
гралния  текст  на  неговото  изказване, 
се заехме и с превода. 

Задълбоченият  анализ  на  казаното 
от  владимир  владимирович,  поставя 
много въпроси и ние тепърва ще се връ-
щаме към него. в края на своето изявле-
ние обаче, президентът на Русия отпра-
ви съвсем по Путински, своята пряма, 
макар и деликатна препоръка, към от-
говорните за светлото и прекресно бъде-
ще световни ръководители.  той посочи, 
че е много важно „ситуацията в света 
да бъде оценявана честно“ и, че е необ-
ходимо  вниманието да се съсредото-
чи „не върху мнимите, а върху реални-
те проблеми“.  като  такива  президен-
тът на Русия назова „отстраняването 
на дисбалансите“,  което, според него, 
е критично важно за цялата светов-

на общност. Основанията за тази пре-
поръка  бяха  изведени  от  оповестените 
в  неговото  изложение  факти.  тук  само 
ще посочим, че „последните 30 години, 
в редица страни не са се увеличавали до-
ходите  на повече от половината граж-
дани“, като за сметка на това разходи-
те им „за здравеопазване, образование и 
редица услуги са се увеличили тройно!“ 
„Абсолютно е ясно, че светът не може 
да гради икономика, която работи само 
за интересите на един милион души или 
даже за „златен милиард“. Това просто 
е деструктивна позиция. Този модел по 
определение е неустойчив“.

впрочем, всички тези и други данни, 
принципи и намерения, могат да бъдат 
открити в пълния превод на текста, за 
който с благодарност и гордост сме 
задължени на изящното превода-
ческо майсторство на талантливата 
българска поетеса Надя Попова. 

Заглавието  и  смисловите  подчерта-
вания в текста на изказването на прези-
дента на Русия Владимир Путин, са на 
редакцията.

ИМА ЛИ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА?

телство  за  цялото  човечество, 
само пришпори, ускори струк-
турните промени, предпостав-
ките за които доста отдавна вече 
бяха  се  формирали.  Пандемия-
та изостри проблемите и дис-
баланса, натрупани в света от 
по-рано. Имаме всички осно-
вания да предполагаме, че съ-
ществуват рискове за по-ната-
тъшно нарастване на проти-
воречията. И такива тенденции 
могат  да  се  проявят  практичес-
ки във всички сфери. 

Разбира  се,  в  историята  не 
съществуват буквални паралели. 
но някои експерти – и аз с ува-
жение се отнасям към мнението 
им – сравняват текущата ситуа-
ция  с  30-те  години  на  миналия 
век.  С подобна ситуация мо-
жем да се съгласяваме или да 
не се съгласяваме. но  по  мно-
го параметри, по мащаба и ком-
плексния, системен  характер на 
предизвикателствата  и  потен-
циалните заплахи, все пак се на-
лагат определени аналогии. 

Виждаме кризата на пре-
дишните модели и инструмен-
ти за икономическо развитие. 
усилването  на  социалното  раз-
слоение: както на глобално рав-
нище,  така  и  в  отделните  стра-
ни. За това сме говорили и пре-
ди.  но  то  за  пореден  път  днес 
предизвиква  остра поляриза-
ция на обществените възгле-
ди, провокира нарастване на 
популизма, на десния и левия 
радикализъм, на други крайно-
сти,  изостряне и ожесточава-
не на  вътрешнополитическите 
процеси, включително и във во-
дещите страни.  

всичко това неизбежно дава 
отражение върху характера на 

международните отношения, 
като не им добавя стабилност 
и предсказуемост. възниква 
отслабване  на  международни-
те институции, множат се реги-
оналните конфликти, деградира 
и системата за глобална безопас-
ност.

клаус спомена за вчерашния 
ми  разговор  с Президента на 
Съединените щати   и  за  удъл-
жаването на договора за ограни-
чаване  на  стратегическите  на-
стъпателни  въоръжения.  Без-
условно, това е крачка в пра-
вилната посока.  въпреки  това 
обаче  противоречията  се  за-
въртат, да го кажем, по спирала. 
както е известно, неспособност-
та и липсата на готовност да бъ-
дат  разрешавани  подобни  про-
блеми, по същество, през ХХ век 
прераснаха  в  катастрофалната 
втора световна война.

Разбира  се,  в  днешно  време 
подобен  глобален  „горещ”  кон-
фликт,  надявам  се,  е  принцип-
но  невъзможен.  Много  се  надя-

вам  на  това.  Той би означавал 
край на цивилизацията. Но, 
ще повторя, ситуацията може 
да се развива непредсказуемо 
и неуправляемо. Ако, разби-
ра се, не се предприема нищо 
за предотвратяване на това. 
Има вероятност  да се сблъс-
каме с истински срив в светов-
ното развитие, повлякъл след 
себе си борба на всички сре-
щу всички, с опити назрелите 
противоречия да бъдат разре-
шени чрез търсене на „външ-
ни”  и  „вътрешни”  врагове, с 
разрушаване не само на таки-
ва традиционни ценности (в 
Русия държим на тях) като се-
мейството, но и на базови сво-
боди, включително правото 
на избор и неприкосновеност-
та на частния живот. 

тук ще отбележа, че социал-
ната и ценностната криза вече 
дава  негативните  си  демограф-
ски  последствия,  поради  които 
човечеството  рискува  да  изгуби 
цели цивилизационни и култур-

ни материци. 
Наша обща отговорност 

днес е да избегнем такава 
перспектива, наподобяваща 
мрачна антиутопия, да осигу-
рим развитие по друга, пози-
тивна, хармонична и съзида-
телна траектория. 

И  в  тази  връзка  по-подроб-
но  ще  се  спра  на  онези  ключо-
ви предизвикателства, които, по 
мое мнение, стоят сега през све-
товната общност. 

Първото от тях е социално-
икономическото.

Да,  ако  съдим  по  цифрите 
на  статистиката,  дори  въпре-
ки  дълбоките  кризи  от  2008-ма 
и  2020  г.,  периодът  от  послед-
ните четирийсет години можем 
да  наречем  успешен  или  даже 
свръхуспешен  за  световната 
икономика.  От  1980  г.  нататък 
глобалният  БвП  по  паритет  на 
покупателната способност с реа-
лен израз на глава от население-
то, се е удвоил. това безспорно е 
положителен показател.  

Глобализацията  и  вътреш-
ният  ръст  доведоха  до  мощен 
подем  в  развиващите  се  стра-
ни,  позволиха  на  повече  от  ми-
лиард души да  преодолеят бед-
ността. така, ако вземем равни-
щето на доход  от 5,5 долара на 
човек дневно (според паритета 
на  покупателната  способност), 
по оценките на Световната 
банка, в Китай например, бро-
ят на хора с по-ниски доходи  
се е съкратил от  1,1 милиард 
през 1990 г. до под 300 мили-
она, през последните години. 
това  безусловно  е  успех  за  ки-
тай.  А  в  Русия  –  от  64  милиона 
човека  през  1999  г.  до  около  5 
милиона  понастоящем.  И  ние 

смятаме,  че  това  също  е  дви-
жение  напред  в  страната  ни  по 
най-главното,  впрочем,  направ-
ление.

но  все  пак  главният въ-
прос, отговорът на който до го-
ляма степен води до разбиране-
то на днешните проблеми е: ка-
къв беше характерът на глобал-
ния растеж и кой получи от това 
най-голяма изгода?

Безусловно, както вече казах, 
в  много  отношения  спечелиха 
развиващите  се  страни,  които 
използваха  нарасналото  търсе-
не на техни традиционни и дори 
нови стоки. Обаче резултатът от 
подобно  вписване  в  глобалната 
икономика беше не само работ-
ни места и експортни постъпле-
ния. но и социални последици. 
включително – съществено раз-
минаване в доходите на гражда-
ните. 

А как стоят нещата в раз-
витите икономики, където 
равнището на средното бла-
госъстояние е значително по-
високо? Колкото и парадок-
сално да звучи, но проблеми-
те на разслояването тук, в раз-
витите страни, се оказаха още 
по-дълбоки. така, по оценка на 
Световната банка, ако с равнище 
на дохода под 5,5 долара дневно 
в САЩ, например, през 2000-ата 
година  са  живеели  3,6  милиона 
човека, то през 2016-а те вече са 
5,6 милиона души.

в  течение  на  същия  период 
глобализацията е довела до зна-
чително  увеличаване  на  печал-
бата  на  едрите  транснационал-
ни компании, преди всичко аме-
рикански и европейски.  

Между  впрочем,  сред  граж-
даните  в  развитите  икономики 

ДА НЕ ГуБИМ ПОЗИТИВНИЯ ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

клаус Шваб, президент на Световния икономически форум 
в Давос, Швейцария, на 14. 12. 2020 г. обяви „Разрушване и обно-
вяване на света след кОвИД - 19“.
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ТРИБуН И ЛЕТОПИСЕЦ 
НА ТРАКИЙСКАТА КАуЗА

Уважаеми читатели,
Продължава  абонамент-

ната кампания за през нова-
та  2021  г.  Ако „нова  Зора“  е 
достойна  за  подкрепата  ви 
- направете го! Остана неиз-
пълнена задачата за 1000 го-
дишни абонамента. А фрон-
тът,  повече  от  всякога,  се 
нуждае от убедени защитни-
ци. не само защото годината 
е особено важна, с избори за 
парламент и за президент, а 
защото за да пребъде Бълга-
рия, никой не бива да остане 
безучастен  в  битката  на  ис-

тината с лъжата. 
Разпространението  на 

вестника,  по  независещи  от 
нас  причини,  продължава 
да  бъде  ограничено.  Абона-
ментът е все още най-си-
гурният начин, че духът на 
„Зора“ не може да бъде сло-
мен  и  ние  оставаме  на  своя 
пост. 

Във всяка пощенска 

станция, до 15-о число на 
всеки месец,  може  да  осъ-
ществите вашата подкре-
па за каузата с абонамент 
от първо число за следва-
щия месец, тримесечие, 
полугодие или до края на 
годината.

Каталожният номер на 
„Нова Зора“ е 311.

Абонаментът за един 

месец е съобразно броя на 
вторниците в него. цената 
на един брой продължава 
да бъде 1 лв.

всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. търсете го и го 
разпространявайте.

Можете  да  се  абонирате 
и  в  офисите  на  ДОБИ  ПРЕС. 
Редакцията на вестника има 
договорни отношения с тази 

фирма.  
Същото може да напра-

вите и чрез пощенски запис 
за избрания от вас срок на 
адрес: София 1377, ул.  „Пи-
ротска“ 3, за Минчо Мънчев 
Минчев. Особено  е  важно  да 
бъде  изписан  адреса  и  името 
на  получателя,  както  и  теле-
фон за обратна връзка.

Допълнителна инфор-
мация може да получите 
на тел. 02 985 23 05;  02 985 
23 07, както и на мобилни 
телефони: 0879 140 122 и  
0894 66 49 00. 

от стр. 3
Фактически  в  развитите 

страни, а и в част от развиващи-
те  се,  вече  наблюдаваме  такива 
тенденции.  Издигането  ролята 
на  държавите  в  социално-ико-
номическата  сфера  на  нацио-
нално  равнище,  очевидно  из-
исква    по-голяма  отговорност, 
тясно  междудържавно  взаимо-
действие и по въпросите на гло-
балния дневен ред. на различни 
международни  форуми  посто-
янно  звучат  призиви  за  инклу-
зивен ръст, за създаване на усло-
вия,  при  които  да  бъде  постиг-
нато  достойно  жизнено  равни-
ще  за  всеки  човек.  всичко  това 
е  правилно,  в  напълно  вярна 
посока  се  разглежда  тази  наша 
съвместна дейност. 

Абсолютно  ясно  е,  че  светът 
не може да върви по пътя на из-
граждане  на  икономика,  която 
да  работи  за  един  милион  чо-
века  или  дори  за  „златния ми-
лиард”. това  просто  е  деструк-
тивна  позиция.  такъв  модел  по 
дефиниция  е  неустойчив.  Ско-
рошните събития, включително 
и миграционните кризи, отново 
го потвърдиха. 

Сега важното е от обща кон-
статация  да  се  премине  към 
дело,  да  се  насочат  реални  уси-
лия  и  ресурси,  за  да  бъде  по-
стигнато  както  намаляване  на 
социалното  неравенство,  вътре 
в  отделните  страни,  така  и  по-
степенно  сближаване  на  равни-
щето на икономическо развитие 
между различни страни и регио-
ни на планетата. тогава няма да 
има и миграционни кризи. 

Смисълът, акцентите на 
подобна политика, призвана 
да осигури устойчиво и хармо-
нично развитие, са очевидни. 
За какво става дума? За създа-
ване на нови възможности за 
всеки, на условия за развитие 
и реализация на човешкия по-
тенциал, независимо от това 
къде се е родил и живее този 
човек. 

И  тук  ще  набележа  четири 
ключови приоритета. Докол-
кото ги виждам като приорите-
ти. Може би няма да кажа нищо 
оригинално.    въпреки  това,  тъй 
като клаус ми позволи да изра-
зя позицията на Русия, моята 
позиция, аз безусловно ще го 
направя. 

Първо. Човек трябва да 
има комфортна жизнена сре-
да. това са жилището и достъп-
ната  инфраструктура:  транс-
портна,  енергийна,  комунална. 
И, разбира се, екологично благо-
получие,  никога  не  бива  да    за-
бравяме за него. 

Второ. Човек трябва да 
бъде сигурен, че ще има рабо-
та, която ще му осигури устой-
чиво нарастващ доход и, съот-

ветно, достойно равнище на 
живот. той  трябва  да  има  дос-
тъп  до  действените  механизми 
на  обучение  през  целия  си  жи-
вот, днес това е абсолютно необ-
ходимо, които да му позволят да 
се развива и да гради своята ка-
риера, а след приключването й – 
да получи достойна пенсия и со-
циален пакет. 

Трето. Човек трябва да е 
сигурен, че ще получи качест-
вена, ефективна медицинска 
помощ, когато  се  наложи,  че 
системата  на  здравеопазването 
при всички случаи му гарантира 
достъп до услуги на съвременно 
равнище. 

Четвърто. Независимо от 
дохода на семейството, деца-
та трябва да имат възможност 
да получат достойно образо-
вание и да реализират своя 
потенциал. Такъв потенциал 
притежава всяко дете.

Само така би могло да се га-
рантира  най-ефективно раз-
витие на съвременната ико-
номика.  Икономика,  в  която 
хората  не  са  средство,  а  цел.  И 
само онези страни, които   успе-
ят  да  постигнат  прогрес  по  оч-
ертаните  четири  направления 
(те  не  са  изчерпателни,  споме-
нах само най-главното), но само 
онези  страни,  които  смогнат  да 
постигнат прогрес поне по тези 
четири направления, ще си оси-
гурят устойчиво и инклузивно 
развитие. 

Именно  тези  подходи  са  за-
легнали  в  основата  на  страте-
гията, която реализира и моя-
та страна, Русия. Нашите при-
оритети са  групирани около 
човека, семейството му, насо-
чени са към  демографското 
развитие и към опазването на 
народа, към повишаване бла-
гополучието на хората, към  
защита на здравето им.  Рабо-
тим  върху  това  да  създадем  ус-
ловия  за  достоен  и  ефективен 
труд  и  успешно  предприема-
чество,  да  осигурим  цифрова 
трансформация  като  основа  на 
бъдещия технологичен модел на 
цялата страна, а не на тясна гру-
па компании. 

Върху тези задачи възна-
меряваме да съсредоточим  
усилията  на държавата, биз-
неса, гражданското общество, 
да изграждаме стимулираща 
бюджетна политика в пред-
стоящите години. 

в постигането на своите на-
ционални цели за развитие 
сме отворени за най-широко 
международно сътрудничест-
во и сме уверени, че коопери-
рането по въпросите на  гло-
балния социално-икономиче-
ски дневен ред,  би повлияло 
позитивно и на общата атмос-
фера в световните дела, а вза-

имозависимостта при решава-
нето на  остри текущи пробле-
ми, би засилила и взаимното 
доверие, което сега е особено 
важно и особено актуално. 

Очевидно е, че епохата, свър-
зана  с  усилията  да  се  създаде 
централизиран,  еднополюсен 
световен  ред,  приключи.  всъщ-
ност,  тя  не  е  и  започвала.  Беше 
предприет само опит в тази на-
сока. Но и това вече е минало. 
Подобен монопол просто по са-

мата  си  природа,  бе  в  противо-
речие  с  културната,  историче-
ска многоликост на нашата 
цивилизация. 

Реалностите са такива, че в 
света се оформиха, заявиха за 
себе си, действително различ-
ни центрове на развитие, със 
свои самобитни модели, поли-
тически системи, обществени 
институции. И днес е крайно ва-
жно да се създадат механизми за 
съгласуване на интересите им, 
за да не се случи така, че много-
образието,  естествената  конку-
ренция на полюсите за развитие 
да се превърнат в анархия, в по-
редица  от  продължителни  кон-
фликти. 

в  името  на  това  предстои, 
включително  и  на  нас,  да  се  за-
емем с укрепване и развитие на 
универсалните институции, 
върху които лежи особена отго-
ворност за осигуряване на ста-
билността и безопасността в 
света, за  изготвяне  на  правила 
за поведение и в глобалната ико-
номика, и в търговията. 

неведнъж съм отбелязвал, че 
много  от  тези  институции  днес 
преживяват  не  най-добрите  си 
времена. на различни срещи на 
високо  равнище  постоянно  си 
говорим за това. те са се създа-
вали,  разбира  се,  в  друга  епоха, 
ясно  е.  И    обективно  погледна-
то, вероятно им е трудно да от-
говарят  на  днешните  предиз-
викателства.  но – бих искал да 
го подчертая – това не е повод 
да се отказваме от тях, след 

като по същество не предла-
гаме нищо ново. още повече, 
че тези структури притежават 
уникален опит за работа и го-
лям, в много отношения, не-
реализиран потенциал. И  без-
условно, той трябва внимателно 
да  бъде  адаптиран  към  съвре-
менните  реалии.  но  още  е  рано 
да  се  изхвърля  на  бунището  на 
историята. нужно е да се работи 
с него, да се използва. 

наред с това, разбира се, е ва-

жно да се използват новите до-
пълнителни формати на взаи-
модействие. тук говоря за явле-
ние,  каквото  е  многостранност-
та. Разбира се, и то може да бъде 
разбирано по различен, по свой 
начин.  Или  като  прокарване  на 
собствени интереси, като ле-
гитимиране на едностранчи-
ви действия, когато на други-
те им остава само одобрител-
но да кимат. Или като реално 
обединени усилия на суверен-
ни държави за решаване на 
конкретни проблеми от обща 
полза. в дадения случай може да 
става дума и за регулиране на ре-
гионални конфликти, и за създа-
ване на технологични алианси, и 
за много други насоки, включи-
телно  формиране  на  трансгра-
нични, транспортни, енергийни 
коридори и т.н., и т.н.

Уважаеми приятели, дами 
и господа!

Разбирате, че тук има много 
широко поле за съвместна рабо-
та. такива многостранни подхо-
ди наистина работят. Практика-
та показва, че те работят. Ще на-
помня, че в рамките на Астанин-
ския  формат,  например,  Русия, 
Иран и турция правят много за 
стабилизиране  на  ситуацията  в 
Сирия  и  сега  помагат  за  създа-
ване  на  политически  диалог  в 
тази страна. Разбира се, заедно 
с други страни. Правим това за-
едно.  И  като  цяло  не  безуспеш-
но, държа да го подчертая.  

от Русия бяха предприети, 
например, активни посредни-

чески усилия, за да се спре въ-
оръжения конфликт в района 
на Нагорни Карабах, в който 
се оказаха въвлечени близки 
ни народи и държави – Азер-
байджан и Армения. При това 
се  стремяхме  да  следваме  клю-
човите споразумения, постигна-
ти в Минската група на ОБСЕ, в 
частност,  между  съпредседате-
лите  й  –  Русия, САЩ и Фран-
ция.  Още  един  много  добър 
пример за сътрудничество. 

както  е  известно,  през  но-
ември  беше  подписано  три-
странното Заявление на Русия, 
Азербайджан и Армения. И ва-
жното е, че то наистина последо-
вателно  се  осъществява.  Успях-
ме да спрем кръвопролитието. 
това е най-важното. успяхме да 
спрем  кръвопролитието,  да  по-
стигнем пълно прекратяване на 
огъня  и  да  започнем  процес  на 
стабилизация. 

Сега  пред  международна-
та  общност  и,  несъмнено,  пред 
страните,  участвали  в  разреша-
ването на кризата, стои задачата 
да се окаже помощ на постра-
далите райони при решаване-
то на хуманитарни проблеми, 
свързани  със  завръщането  на 
бежанците,  с  възстановяването 
на  разрушената  инфраструкту-
ра,  със  защитата  и  възстановя-
ването  на  исторически,  религи-
озни и културни паметници. 

Или  друг  пример.  Ще  отбе-
лежа ролята на Русия, Саудит-
ска Арабия и Съединените аме-
рикански  щати,  на  редица  дру-
ги страни, в стабилизирането на 
световния  енергиен  пазар.  та-
къв един формат се превърна в 
продуктивен пример за взаи-
модействие на държави с раз-
лични, понякога дори абсо-
лютно противоположни оцен-
ки за глобалните процеси, със 
свои мирогледни позиции. 

Същевременно, разбира се, 
има проблеми, засягащи всички 
държави  без  изключение.  При-
мер  за  това  е  сътрудничество-
то в областта на изучаването 
на коронавирусната инфек-
ция и борбата с нея. напосле-
дък се появиха, както е известно, 
няколко разновидности на това 
опасно заболяване. И световна-
та общност трябва да създа-
де условия за съвместна рабо-
та на учените, специалистите, 
за да се разбере защо и как се 
извършва, например, мутаци-
ята на коронавируса, с какво 
се отличават един от друг раз-
личните щамове. И, разбира се, 
трябва  да  се  координират  уси-
лията  на  целия  свят,  към  което 
призовава  Генералният  секре-
тар на ООн, към което апелирах-
ме по време на срещата на висо-
ко  равнище  на  „двайсетката” 
неотдавна, трябва да се обеди-

ДА НЕ ГуБИМ ПОЗИТИВНИЯ 
ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

ДА НЕ ГуБИМ ПОЗИТИВНИЯ 
ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

нят и координират усилията 
на целия свят в борбата с раз-
пространението на заболява-
нето и за повишаване достъп-
ността на толкова необходи-
мите в момента ваксини сре-
щу коронавируса.

Трябва да се окаже помощ 
на онези държави, които се 
нуждаят от подкрепа, вклю-
чително и на африканските.  
Имам  предвид  увеличаването 
на тестовете и извършването на 
ваксинация. виждаме че масова-
та  ваксинация  днес  е  достъпна 
преди  всичко  за  гражданите  на 
развитите страни. Докато стоти-
ци милиони хора по целия свят, 
са  лишени  дори  от  надеждата 
за  подобна  защита.  Практичес-

ки  такова  неравенство  може  да 
означава  обща  заплаха,  защото 
както е   добре известно и както 
неведнъж  беше  казано,  епиде-
мията няма скоро да изчезне, 
ще се запазят неконтролиру-
емите й огнища. Тя не призна-
ва граници.

За инфекциите и пандеми-
ите граници не съществуват. 
Затова  е  необходимо  да  си  из-
влечем поуки от текущата ситу-
ация,  да  предложим  мерки,  на-
сочени към повишаване ефек-
тивността на системата за мо-
ниторинг  на  появата  в  света  на 
подобни заболявания, за разви-
тие на подобни ситуации. Друга-
та важна насока, където е необ-
ходима координация в работата 

ни, по същество – координация 
в работата на цялата светов-
на общност, –  е опазването на 
климата и природата на наша-
та планета. И тук няма да кажа 
нищо ново. 

Само заедно ще можем да 
постигнем прогрес в реша-
ването на такива извънред-
но сериозни проблеми като 
глобалното затопляне, нама-
ляването на горския фонд, 
заличаването на биоразноо-
бразието, увеличаването на 
обема на  отпадъците, замър-
сяването на океана с пласт-
маси и т.н., да намерим оп-
тимален баланс между ин-
тересите на икономическо-
то развитие и опазването на 

околната среда за днешното 
и утрешните поколения. 

Уважаеми участници във 
форума! Скъпи приятели!

всички  знаем,  че  конкурен-
цията,  съперничеството  между 
страните  в  световната  история 
не  са  спирали,  не  спират  и  ни-
кога  няма  да  спрат.  И  противо-
речията, сблъсъкът на интере-
си в действителност също са 
нещо естествено за толкова 
сложния организъм, какъв-
то е човешката цивилизация. 
но в преломни моменти това не 
е пречело, а напротив – подтик-
вало е към обединяване на уси-
лията по най-важните, наистина 
съдбоносни  направления.  И  ми 
се  струва,  че  сега  сме  именно  в 

такъв период.
Много  е  важно  честно  да 

оценяваме ситуацията, да се съ-
средоточим  не  върху  мними-
те,    а  върху  реалните  глобални 
проблеми,  върху  отстраняване-
то на дисбалансите, критически 
важни  за  цялата  световна  общ-
ност.  И  съм  сигурен,  че  тогава 
ще  можем  да  постигнем  успех, 
достойно да посрещнем предиз-
викателствата  на  третото  десе-
тилетие на ХХІ век. 

С  това  бих  завършил  своето 
изказване  и  искам  да  ви  благо-
даря за търпението и внимани-
ето.

Благодаря много.

Превод: Надя Попова

Лин Форестър де Ротшилд, обявяви създаването на “Съюз по 
инклюзивен капитализъм с ватикана” (CCIV)

в 
главата на излезлия  пре-
ди дни брой 2 на вестник 
"Тракия" от  2021  г.  ще 
видите: „Год. C -  centum”, 

сиреч  –  сто!  Измина един век 
от излизането на първия брой 
на вестник "Тракия". И на мен, 
като  негов  редактор,  (от  2014  г. 
насам),  се  падна  високата  чест 
да  съобщя  на  четящата  публи-
ка  за  този  вестникарски  юби-
лей. Рожденият му ден е 14 (21) 
януари 1921 г.  Редактор е Ди-
митър Попниколов, револю-
ционен деец от Лозенградско, 
книжовник и просветен дея-
тел. в уводната статия, озаглаве-
на "До клоновете на дружество 
"Тракия", се подчертава, че с из-
даването на вестника се удовлет-
ворява  една  чувствителна  нуж-

да. той ще има за цел да инфор-
мира общественото мнение по 
тракийските въпроси и ще ра-
тува за подобряване участта 
на тракийските бежанци... Съ-
гласно Устава всеки дружест-
вен член е длъжен да получава 
вестника.  

Още с раждането си тракий-
ската организация е неразривно 
свързана  с  печатната  периоди-
ка. Заедно със създаването през 
1896 г. на дружество  "Стран-
джа" (началото на организация-
та) във Варна, основател на ко-
ето е и Капитан Петко войво-
да, се ражда и неговият печатан 
орган със същото име - "Стран-
джа".  По-късно,  през 1908 г.,  в 
тракийския  фронт  влиза  друго  
оръжие  на  пресата  -  "Одрински 
глас", издаван в София. на Чет-
въртия  конгрес  на  тракийската 
организация, се приема и реше-
ние  за  издаване  на  печатен  ор-
ган.  И това е вестник "Тракия".

вестникът  допринася  да  се 
обхванат в дружествата тракий-
ските бежанци и гражданите, 
които споделят техните въж-
деления. Броят  на  дружествата 
в страната надхвърля 260.  така 
става  желан  и  търсен  събесед-
ник,  като  неговият  тираж над-
хвърля 7200.  Голямо  внимание 
вестникът  отделя  на  социал-
ните въпроси на тракийски-
те бежанци и преди всичко по 
оземляването и устройваните 
на техните многобройни се-
мейства с жилища,  като се оп-
исва положението на бежанците 
в различните райони на страна-
та. Многобройни са публикаци-
ите  по  повод  подписването на 
Ангорския договор от 1925 г.,  
който трябваше да уреди иму-
ществените въпроси на бежа-
нците от Източна Тракия и 
Мала Азия. вестникът  отразя-
ва  преговорите,  които  се  точат 
две  години,  както  и  решенията 

на Десетия извънреден събор, 
посветен по този въпрос и засе-
данията на Народното събра-
ние от май 1926 г. по ратифи-
цирането на Ангорския дого-
вор. За съжаление договорът бе 
приет и клетите тракийски бе-
жанци се оказаха на произвола 
на  съдбата    без  право  да  се  за-

върнат по своите родни селища 
и без всякакви компенсации 
за заграбените имоти от тур-
ската власт. И до днес въпро-
сът за тракийските имоти ос-
тава открит.

На стр. 6

Тодор КоРУеВ

Вестник “Тракия” на 100 години

вестник „тракия“



брой 5, 2 февруари 2021 г.  брой 5, 2 февруари 2021 г.Стр. 6 Стр. 7

Вече десетилетия на-
ред в съседна Маке-
дония цели екипи от 
добре платени лите-

ратори и филолози, лингви-
сти и културолози, антропо-
лози и какви ли не още спецо-
ве и специалисти по политиче-
ски мениджмънт, са работили 
и  работят  върху "афирма-
цията"  на  т.нар. "нова маке-
донска книжевност". Първо-
начално - в рамките на комин-
терновската  република,  днес 
- в условията на мегаломанска-
та  държава,  в  която  надъха-
ни "македонисти" и "естети" 

продължават да прибавят 
нови и  нови имена  към  „съ-
кровищницата”  на  "македон-
ската книжевност",  открад-
нати (в  буквалния  и  пренос-
ния смисъл на думата) от бъл-
гарската литература.

Методиката на този пла-
днешки обир се свежда до без-
огледно  "присвояване"  на ав-
тори чрез фалшификация на 
факти и събития  от  техните 
биографии, манипулиране на 
творчеството им и тенденци-
озно "съчиняване" на псевдо-
литературна история.  в  кон-
кретния случай е без значение 
времето  и  мястото  за  "прице-
ла"  на  това  присвояване.  Дос-
татъчно е даден автор да отго-
варя на "географския принцип" 
- т.е. да е роден в някое от сели-
щата  на  "Велика Македония". 
останалото е въпрос на "тех-
ника" и манипулация.

Поради липса на реално 

литературно наследство  и 
"континуитет"  (приемстве-
ност),  скопските македонис-
ти  го "създават".  например, 
един  от  "модерните"  напосле-
дък  теоретици  на  "македон-
ското книжовно-историческо 
развитие" Илия Велев  смята, 
че основите на днешната ма-
кедонска литература се "коре-
нят в…  древно-македонската 
цивилизация" (!) (2006). Ил. ве-
лев  измества  началото  на  ма-
кедонското "книжовно-исто-
рическо развитие"  още пре-
ди появата на Светите братя 
Кирил и Методий и Климент 
охридски. Макар и да призна-
ва,  че  за  македонска  "книжев-
ност" може да се говори едва 
след 1945 г., подобно на всич-
ки  скопски  литературни  исто-
рици  той  самонадеяно  обявя-
ва,  че  "на македонски язик се 
пишувало" още по време на 
Възраждането.  "Македонски 

белези"  лесно  се  "припознава-
ли"  в творчеството на Братя 
Миладинови, Григор Пърли-
чев и Кузман Шапкарев, как-
то и на други писатели и поети 
от българското възраждане.

Достатъчно  е  човек  да  от-
гърне    "Македонска енцикло-
педия" (2009),  за  да  узнае  как 
македонистите  от  Скопие  са 
"подредили" като "македонци 
до мозъка на костите" архи-
български поети и писатели, 
публицисти от епохата на въз-
раждането,  че  и  по-късно,  до 
наши дни.

Йоаким Кърчовски  (1750-
1820), например,  когото проф. 
Боян Пенев поставя сред "пър-
вите представители на новата 
българска литература", в ен-
циклопедията е показан като 
"първият автор на новата ма-
кедонска книжевност" (с.  769). 
Според  съставителите  на  енци-
клопедията той пишел на "наро-

ден македонски език". За да бъде 
доказан  "македонизмът"  на  Й. 
Кърчовски,  в библиография-
та заглавията на неговите съ-
чинения са съкратени, като е 
премахнато тяхното българ-
ско съдържание.  Макар  сами-
ят  кърчовски  нееднократно  да 
твърди,  че  пише  "на простей-
ший язик болгарский".

не  е  пощаден  и  друг  голям 
автор на българското възражда-
не - Кирил Пейчинович (1771-
1848). Според авторите на маке-
донската енциклопедия "негови-
ят автограф поставя началото 
на новата македонска поезия" 
(с.  1127).  С  една  дума  -  македо-
нец  над  македонците.  но  и  тук 
заглавията от библиография-
та на Пейчинович са "орязани". 
Съкратена е частта от заглави-
ето на книгата му  "Огледало", 
където се допълва, че тя е напи-
сана "ради потреби и ползвание 
простейшим и некнижнейшим 
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от стр. 5
И още нещо, вестникът раз-

крива етническата същност 
на тракийските българи като 
неделима част от българската 
нация и нейната идентичност, 
свързани  с  общността  на  ези-
ка, религията, бита и културата, 
с  националноосвободителната 
идея.  Същевременно  в.  "Тра-
кия" осветлява  демократични-
те принципи и патриотични-
те пориви за обединяване на 
всички българи, против исто-
рическата несправедливост, 
започнала от Берлинския кон-
грес през 1878 г., продължила 
с заробващите договори след 
Междусъюзническата  война  
от 1913 г. и Ньойския договор 
от 1919 г.

вестник  "Тракия"  отбеляз-
ва винаги масовите прояви 
-  чествания,  свързани  с Илин-
денско-Преображенското въс-
тание, трагедията на беломор-
ските българи край Маджаро-
во, одринската епопея,  както  
и    научните  конференции,  ор-
ганизирани  от Тракийския на-
учен институт и неговите изда-
ния.

Превратът от 19 май 1934 г., 
наред  със  забраната  на  полити-
ческите партии в страната, дове-
де и до забрана на тракийската 
организация. А заедно с това бе 
спрян и в.  "Тракия"  от 28 фев-
руари 1935 г.

вестник  със  същото  име  - 
"Тракия", започва  да  издава  в 
Гюмюрджина Мара Михайло-
ва.    никола  Инджов    бе  убеден, 
че  в  избрания  от  журналистка-
та  идейно-тематичен  модел  за 
вестник  на  народностна  осно-

ва,   e   много сполучлив. Защото 
въпреки наличието на конюнк-
турна информация, злобо-
дневна хроника и комерсиал-
ни колони,  в  гюмюрджинския  
"Тракия",  преобладават исто-
рически, етнографски и фол-
клорни публикации, дело на 
забележителни учени и изсле-
дователи като Стою Шишков, 
Христо Караманджуков, Анас-
тас Примовски. Гюмюрджин-
ският "Тракия" съдържа плодо-
родния  духовен пласт, който 
беломорските тракийци на-
ложиха в единната културна 
структура на българския народ.  
Днешният  вестник  "Тракия"  
продължава този модел.    но 
това ще стане много по-късно.

Настъпилите промени след 
9 септември 1944 г. доведоха 
и до възстановяване на тра-
кийската организация. от 1 
май 1946 г. започна да излиза и 
нейният печатен орган под наз-
ванието  "Тракийска дума"  .  не-
гов главен редактор бе големият 
журналист  и публицист Петко 
Караделков.  в  уводната  статия 
на  първия  брой  се  подчертава, 
че  в страната има над 350 хи-
ляди бежанци от Източна и 
Западна Тракия и вестникът 
ще води борба за тяхната за-
щита и за разрешаването на 
спорните тракийски въпроси, 
което ще става по пътя на мира 
и демокрацията, с общите уси-
лия на целия български народ. 
Главното  внимание  е  насочено 
към  Мирната конференция в 
Париж за защита на нацио-
налните интереси,  в  това  чис-
ло  и  по  тракийския  въпрос.  в 
Париж  бе  изпратена  и  предста-
вителна  делегация на тракий-
ската организация, в която е и 
главният  редактор  на  "Тракий-
ска дума"  Петко Караделков, 
както и Никола Спиров, Лам-
би Данаилов, войводата Ди-
митър Маджаров и др.

По различни причини, в това 
число и финансови, вестник "Тра-
кийска дума",  след 1951 г., прес-
тава да излиза.  С най-високо 
партийно решение бе преуста-
новено и съществуването на 

тракийската организация в по-
знатия й вид. Тя бе превърната  
в благотворително културно-
просветно дружество и нейни-
те клубове бяха придадени на 
отечествения фронт. 

възстановяването  на  тракий-
ската организация стана с нацио-
налната конференция на 7 февру-
ари 1990 г. и избирането на ново 
Централно ръководство с предсе-
дател  Константин Карамитрев. 
от януари 1991 г. започна ре-
довно да излиза и вестник "Тра-
кия". той се утвърди със сериозни 
исторически и актуални публика-
ции  и отразяването на важни 
моменти от живота на Съюза на 
тракийските дружества в Бъл-
гария. Вече като национален, 
вестник  "Тракия"  се  превърна  в 
неуморен трибун за българската 
кауза за Тракия.  той  пропаган-
дира  широко  българската  идея 
по националния въпрос, отстоява 
позицията, че е изключително ва-
жно да се утвърждава българско-
то самосъзнание  на  стотиците 
хиляди  българи  зад  граница,  го-
ляма част от които имат тракий-
ски корени.

Тракийската кауза е общо-
българска кауза, тя е жива - в 
търсенето на справедливост 
чрез  обезщетяването за отне-
тите имоти на прогонените 
бежанци от Източна Тракия; 
в  желанието  да  разкрием  пред 
сънародниците си, а и пред све-

та,  трагичната орис на бежа-
нците, станали жертва на пър-
вия геноцид през ХХ век  (а 
той дори не се изучава в бъл-
гарското училище); да пока-
жем подвига на нашите пред-
ци - във въстанията, във вой-
ните, в борбите на македоно-
одринското революционно 
движение; да пазим за поколе-
нията  традициите и фолкло-
ра  на българите от Източна и 
Западна Тракия и Мала Азия, 
което определя нашата кул-
турна идентичност като бъл-
гари.  Макар да е малък по обем 
вестникът - само в осем страни-
ци, той намира място за важни-
те  теми  от  тази  национална  ка-
уза като разкриването на съдба-
та  на  българите-мохамедани  у 
нас и на територията на Гърция. 
Разобличаването на полити-
ката за възраждане на нео-
османизма от Турция.  Има  и 
срещу какво друго да се опълчи 
вестникът,  тъй като днес наше-
то  общество,  покварено  от  гло-
бализацията  и  неолиберализма, 
допуска  посегателства срещу 
изконни национални ценнос-
ти;  "пренаписване"  и изкривя-
ване на историята; отродява-
не, а сред българите, изповяд-
ващи исляма, дори турцизи-
ране. Съдбата на тракийците е 
част от съдбата на България и 
това не може да ни оставя без-
участни.

ТРИБуН И ЛЕТОПИСЕЦ 
НА ТРАКИЙСКАТА КАуЗА

вестник „тракийска дума“

Литературният код на македонизма Литературният код на македонизма

язиком болгарским".
Колкото до  братя Милади-

нови,  едва ли някой би се из-
ненадал от нещо, след като 
знаем пословичните спекула-
ции спрямо тяхната нацио-
нална принадлежност и твор-
чество,  тиражирани години 
наред от скопската пропаган-
да. те също са "македонци", ко-
ито  от  време  на  време  се "сора-
ботват" со "бугарите"  (с.  949). 
колкото  до  заглавието на тех-
ния сборник "Български народ-
ни песни" за него е обяснено, 
че от тях "само една седмина са 
бугарски" (пак там). От скопска-
та уикипедия пък може да се уз-
нае, че според "дописка" на Кон-
стантин Миладинов от Москва 
(не е ясно кога и къде е публику-
вана тя?), в първоначалната си 
редакция сборникът бил оза-
главен... "Македонски народни 
песни".

Райко Жинзифов  (1839-
1877) пък е обявен за "македон-
ски поет от кръга на ученици-
те на Миладинов"  (с.  545),  кой-
то бил пишел "на един своеобра-
зен македонско-български език" 
(!).  Може  би,  за  да  бъде  "по-ма-
кедонски"  в  заглавието на не-
говата поема "Кървава кошу-
ля" е "орязано"  част от съдър-
жанието: „Приказка из съвреме-
нийт българский живот. Браила 
(1870)”,  в  стила  на  споменатата 
вече тенденциозна цензура.  

в продължение на години та-
кива македонски литературни 
"корифеи"  като Димитър Мит-
рев, Гане Тодоровски, Иван 
Доровски, Александър Спасов, 

Георги Страделов, Милан Гур-
чинов и др. развиваха  теорията 
за т.нар. "двудомни и тридомни 
писатели".

Вярно било, че Никола Ва-
пцаров "пишувал главно (!) по-
езия на бугарски язик", но след 
Втората световна война ле-
гендарното му име било "при-
общено" (!) в "живите развойни 
текови на младата македонска 
книжевност како двоедомен ав-
тор" (с. 238). В края на XX век 
в България се била надигнала 
"хистерична хайка"  срещу  не-
говото  "македонско присвоява-
не", докато в началото на новия 
век,  след  "урегулираните отно-
шения"  (!)  на  двете  страни, Ва-
пцаров бил заел отново свое-
то "нормално място". И как го е 
заел:  ами  така,  че  неговата по-
езия е "преведена" на "родния" 
му... македонски език.  И  той 
вече  си  е  "чист, чист македо-
нец", който пише на... скопски 
диалект!...

не  по-малко  фрапиращ  е 
случаят  с  Григор Пърличев 

(1829-1893), който е определен 
като "най-голямото име на ма-
кедонската литература от XIX 
век" (с. 1226). Следва пояснение-

то, че "овой супериорен литерат 
е всущност тридомен автор", 
който е писал на "гръчки, бугар-
ски и македонски". той бил имал 
"постоянни контакти со бугар-
ските културни дейци".  но  на-
всякъде  се  пропуска  и  се  пре-
мълчава  фактът,  че основна-

та част от творчеството на Гр. 
Пърличев, включително него-
вата емблематична  "Автоби-
ография", са написани на бъл-
гарски. вече в македонската ен-
циклопедия уикипедия срамеж-
ливо е отбелязано, че "до края на 
живота си поетът ще живее со 
българската идея"...  себе си "ке 

произнесува за Бугарин под вли-
яние на бугарската пропаган-
да (?), но ще си остане... македо-
нец.”

Подобна "шизофрения" е 
нещо обичайно  за скопски-
те теоретици на "двудомните 
и тридомни писатели".  тази 
уникална  измислица  не  е  нищо 
повече  от  друга    "техника"  за 
кражба на български писа-
тели и поети -  все  в  името  на 
"континуитета" и липсващия 
фундамент на македонската 
"книжевност".

Арогантността на скоп-
ските македонисти стига своя 
връх в твърдението на покой-
ния  Гане Тодоровски, че един 

такъв  голям  български писа-
тел и фолклорист като Кузман 
Шапкарев бил "по свой начин 
замесен в ембриологията на ма-
кедонизма" (с.  1645).  Истинска 
арогантност е гаврата и с па-
метта на големия български 
поет  Венко Марковски, който 
също е обявен за "двудомен ав-
тор" (с. 922)

в  своята  книга  "Време ми-

нато и сегашно"  (2002)  Васил 
Тоциновски разширява кръ-
га на "двудомните имена", като 
към  тях  причислява  Арсени 
Йовков, Димитър Г. Молеров, 
Христо Стойков, Атанас Трен-
дафилов, Ангел Каратанчев и 
др., живели и творили през пър-
вата половина на XX век. 

Едва ли би могло да се очак-
ва нещо повече от днешните са-
мозвани  наследници  на  Алек-
сандър  Македонски  в  Скопие, 
които с лека ръка "припознават" 
като своя чуждата история и 
културно наследство. Какво 
остава за  литература, писате-
ли и поети. Това вече не е само 
кражба и клептоманство, а си 
е чиста... диагноза. 

Истински образец в това 
отношение  е  издадената  преди 
няколко  години  поредица от 
135 тома   „Македонска книжев-
ност”  („Македонска литерату-
ра”),  включително  на  македон-
ски,  английски,  френски,  нем-
ски,  руски,  арабски  и    китайски 
език. Амбицията на това „супер 
издание”,  осъществено с бла-
гословията    на бившия пре-
миер Никола Груевски,  бе да 
легитимира пред света т.нар. 
македонски език и литерату-
ра. всичко това щеше да е пре-
красно, ако въпросната пореди-
ца не бъкаше с имена и творби 
на  „помакедончени”  с  въпрос-
ните техники  български поети 
и писатели. нещо, което в Ско-
пие    отдавна    е  станало  клеп-
томански навик  на местните 
списователи, редактори  и из-
датели…

Според скопския профе-
сор Илия Велев  „основите  на 
днешната македонска  лите-
ратура се коренят в …древна-
та македонска цивилизация”.

Писателят Васил Тоцинов-
ски, лустриран като сътрудник 
на югославските тайни служ-
би  през  2013  г.,  „обогатил” 
македонската книжевност 
с нови…  „двудомни писате-
ли”,  сред  които  личат  имената 
на  Арсени Йовков, Димитър 
Г. Молеров, Христо Стойков, 
Атанас Трендафилов и  Ангел 
Каратанчев.

Доц. Пламен Дамянов, ИФС – БАН

Свидетели сме на моралното 
загниване и упадъка на ев-
ропейската цивилизация. 
то се изразява в разложение 

и отхвърляне на традиционните  
ценности като привързаност и ува-
жение към семейството, към наци-
оналните традиции,  както  и  относ-
но  възпитанието  и  отглеждането  на 
децата.  Младежите се развращават 
чрез порнография, гей-паради, нар-
комания, пропаганда на педофилия 
и педерастия, чрез измислените от 
някои  „интелектуалци”  трети, чет-

върти и т.н. полове. Подобни учили-
недоучили морални изроди, са се заг-
нездили  в  безбройните  псевдо-уни-
верситети,  най-вече  в  Европа,  САЩ  и 
канада.  в  т.нар.  цивилизовани  дър-
жави,  те  изградиха  система,  основа-
на на „евроатлантически  ценности”, 
при  която  над бандити, наркомани 
и  т.н.  отрепки,  бдят съдебна и зако-
нодателна власти,  „правозащитни” 
организации,  щото  косъм  да  не  пад-
не  от  главите  им,  за да могат безна-
казано да вилнеят и ограбват тру-
довите хора. Ето защо на бялата раса 
в  Европа  е  нужен  духовен  ренесанс  - 
възраждане на истинските морални 
ценности на европейската цивили-
зация.  Нужно е възраждане тради-
циите на нашите предци, на трудо-
вите навици, а не внос на цветноко-
жи гастарбайтери от африканските  
и  азиатски  страни.

това  изисква  на  първо  място,  от 
здравото  тяло  на  европейските  на-
роди,  да се отстранят полуинтели-
гентите  внедрили се в науката, об-
разованието и управлението.  Тези, 

които пропагандират заличаване на 
разликата между мъж и жена, между 
дете и родител, между престъпник и 
честен човек, между убиеца и жерт-
вата, между мошеника и работника, 
който с труд  изкарва хляба си, а не 
с финансови далавери - такива из-

мекяри трябва да бъдат изолирани 
от тялото на нацията, за  да  не  пок-
варяват съзнанието и морала на наро-
да. те трябва да бъдат въдворени да 
работят тежък физически труд, за 

да разберат как трудовите хора си 
изкарват прехраната, а не да тровят 
духовната атмосфера на нацията. По-
добни интелектуални изроди, някои 
от  които  имат  научни  звания  и  тит-
ли,  работят срещу националния су-
веренитет, те са врагове на народа 

и националната държава, стремят 
се да я ликвидират като пазител на 
народностния дух и традиционни 
ценности, съхранявани и пазени с 
хилядолетия.

НЕобходИМИяТ рЕНЕСАНС

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Всяко сравнение куца, 
но лъжите и преувели-
ченията, на които ни 
правят свидетели уп-

равляващите в България, над-
хвърлят всякакви граници.  „В 
сравнение с другите, ние сме едно 
оазисче, но трябва да се пазиме“, 
рече преди две седмици преми-
ерът Бойко Борисов и сякаш 
дръпна дявола за опашката. 
Защото на следващия ден броят 
на  починалите  за  едно  деноно-
щие  от  коронавируса  възстано-
ви „нормалните“ си мащаби от 
90 души. И от тогава, с редки из-
ключения,  броят  на  победените 
от епидемията, въпреки или бла-
годарение  на  „майсторското“ 
управление на кризата, се върти 
около  цифрата  50.  но,  тъй  като 
казаното от нашия вожд визира-
ше  английската разновидност 
на коронавируса, ще припомня, 
че  според  британския  премиер 
Борис Джонсън, този мутант е 
много по-бързо разпростра-
няващ се и по-заразен от ори-
гиналния коронавирус,  който 
приписаха на Китай. Обаче де-
легацията на СЗо,  която  оти-
де  да  търси  първоизточника  на 
пандемията  с  ковид-19,  засега 
не потвърждава тази хипоте-
за. А  дори  и  на  някои  да  им  се 
ще много,  английският щам се 
е пръкнал не в Ухан, а на Мъг-
ливия Албион. 

Според  главния  медицински 
консултант на правителството на 
нейно  величество,  Патрик Ва-
ланс, ако китайският корона-
вирус се очаква да убива по 10 
на 1000 заразени, при новия се 
очаква да умират по 13-14 души 
на 1000 заразени. той заразява с 
30 до 70 на сто по-лесно от ори-
гинала  и  е  съвсем различен от 
регистрираните в ЮАР и Бра-
зилия нови разновидности на 
коронавируса. Балансът на бор-
бата с тази напаст - в Обединено-
то кралство и в света като цяло, е 
ужасяващ. Само на 23.01.2021 г. 
във Великобритания бяха по-
чинали 1401 човека, или общо 
95 981 души от началото на пан-
демията.  Броят на заразените 
в обединеното Кралство беше 
достигнал над 3,4 млн. души, 
при 96, 6 млн. в целия свят. 
Към 24 януари т.г. броят на за-
разените в света вече гонеше 
99 милиона души.  напомням, 
че в деня, когато Байдън поло-
жи клетва като 46-тия прези-
дент на САЩ,  пред Капитолия 
бяха издигнати 200 000 амери-

кански знамена, символизи-
ращи починалите от корона-
вируса.  Байдън  предупреди,  че 
те могат да станат скоро 500 000, 
независимо  от  смяната  на  сто-
панина  на  Белия  дом.  Естестве-
но, като следствие от нехайство-
то  на  неговия  предшественик 
тръмп. И понеже в ЕС всички на-
дежди за справяне с пандемията 
се свързват с ваксините на Pfizer/
BioNTech,  Moderna,  AstraZeneca 
и  CureVac,  трябва  да  кажем,  че 

от поставените към 23 януари 
46,2 млн. дози, 15,5 млн. са ин-
жектирани в САЩ, 9 млн. в Ки-
тай и едва 6,2 млн. в еС. И Pfizer, 
и AstraZeneca    обявиха,  че  пора-
ди преустройство на заводите си 
ще доставят само част от обеща-
ните дози на Европа. Ек твърди, 
че ще ги принуди да спазват до-
говорения  график  на  доставки-
те, но при отсъствието на резер-
вен  план  това  е  празна  закана. 
впрочем, от Moderna обявиха, че 
ваксината им не била толкова 
ефикасна срещу щама от ЮАР, 
поради което можело да се на-
ложи да се поставят три вмес-
то две дози. Т.е., производите-
лите на най-скъпата ваксина 
се канят да приберат още по 18 
долара за третата доза на своя 
продукт. И като нищо ще го на-
правят, ако има кой да им ги пла-
ти. Унгарският премиер орбан, 
сякаш е предвиждал това раз-
витие на нещата, защото дого-
вори внос на руската ваксина 
„Спутник V“, без да чака нейно-
то одобрение от европейската 
агенция по лекарствата.  Дока-
то колегата му Борисов се хвали, 
че сме щели да излезем най-пра-
ви и за ваксините, но не обясня-
ва как ще навакса този дефицит. 
След като се обяви за голям фен 
на руския опозиционер навални 
и  дори  упрекна  президента  Ра-
дев  за „оглушителното му мъл-

чание за ареста на Навални“, Бо-
рисов си отряза сам пътя към 
Москва.  Румен Радев припом-
ни собственото му оглушител-
но мълчание, когато полици-
ята пребиваше протестиращи 
младежи зад колоните на МС. 
„Борисов се прави на радетел за 
демокрацията, понеже приклю-
чи с тази в България и тръгна да 
освобождава други народи“, отбе-
ляза държавният глава. Лидерът 
на БСП Корнелия Нинова до-

бави, че Навални е вътрешен 
въпрос на Русия, а ПАСЕ отказа 
да  приеме  резолюция  за  навал-
ни. впрочем, какви заслуги има 
руският аферист Навални към 
България, та Борисов и екате-
рина Захариева се включиха в 
западноевропейския хор сре-
щу „диктатора“ Путин? Нима 
Борисов е образец на демо-
крат след като близо една го-
дина не е стъпвал в Народното 
събрание? Затова  европейските 
медии  трябва  да  припомнят  на 
нашия „прекален светец“, как  и 
той „мълча оглушително“, кога-
то ердоган пълнеше турските 
затвори с опозиционни поли-
тици и журналисти. Нещо по-
вече, правителството на Бори-
сов му предаде хора, потърси-
ли убежище в уж европейска 
България. 

Лицемерието  на  нашия  па-
дишах  просто  боде  очите.  Съ-
щото  лицемерие  прояви  той  и, 
когато  от  Петрич  обяви  „пъл-
на диверсификация“  на газови-
те доставки, визирайки азер-
ския газ, който директно отива 
в Гърция, защото не ни трябва. 
нещо  повече,  Борисов се само-
компрометира и пред Джо Бай-
дън, изпращайки на сръбския 
президент Вучич картина от 
изграждането на газопровода 
„Турски поток“,  който  само  той 
нарича  „Балкански поток“.  На 

картината художникът е на-
рисувал  Борисов и Вучич без 
маски.  какъв  природен  газ  тече 
по този газопровод? Азерски или 
руски?

Последният гвоздей в ков-
чега с лъжите Борисов заби, 
когато внезапно реши с руско-
то ядрено оборудване за Аец 
„Белене“  да строи VII-ми блок 
на Аец  „Козлодуй“. А  защо  не  и 
VIII-ми блок? И то, когато пред-
седателят на парламентарната 

енергийна комисия Валентин 
Николов уверява, че процеду-
рата за строежа на Аец  „Беле-
не“ продължава. Кой от двама-
та лъже?  Разбира  се,  нито ще 
има Седми и осми блокове в 
Аец „Козлодуй“, нито ще тръгне 
проектът Аец „Белене“. Не и до-
като България се управлява от 
страхливци като банкянския 
пожарникар, който не посмя 
и да се ваксинира с продукта 
на Pfizer,  а  заложи  като  опитни 
мишки здравния министър про-
фесор костадин Ангелов, предсе-
дателя на нОЩ проф. венцислав 
Мутафчийски  и  шефа  на  Пиро-
гов проф. Асен Балтов. За сметка 
на това Борисов успя да зарази 
с коронавирус и министъра на 
финансите Ананиев, докато го 
развеждаше като мечка по го-
рите и пътищата на България. 

на всичко отгоре, в ЕС назря-
ва скандал по повод на това, че в 
редица страни-членки, вместо по 
6 дози от един флакон с вакси-
ната на Pfizer, се извличат по 5 
дози и милиони дози отиват на 
боклука. това се случва и в наше-
то  „оазисче“,  заради организи-
рания хаос при ваксиниране-
то от страна на властите и не-
доверието на населението във 
ваксините, създадени набързо 
и пуснати в оборот без никакви 
гаранции от производителите. 
И без това шефът на СЗО Тедрос 

Аданом Гебрейсус алармира  за-
това, че развитият свят е на пра-
га на моралната разруха, зара-
ди голямата несправедливост 
при осигуряването на бедните 
страни с ваксини.  Според  него 
на една такава страна са били да-
дени… 25 дози! Не 25 милиона, 
не 25 хиляди, а само  25!  увере-
нията  на  нашия  здравен  минис-
тър,  че  до  септември  2021  г.  ще 
бъдат  ваксинирани  2  млн.души, 
са силно преувеличени. А според 
някои  прогнози, при  сегашния 
темп  на  ваксинацията, Бълга-
рия ще постигне имунизиране 
на 70% от населението си ня-
къде към 2040 г.  Първо, защо-
то ваксинирането е добровол-
но, а голяма част от лекарите, 
учителите и други категории 
не желаят да експериментират 
с живота си,  поставяйки вак-
сини с непроучени странични 
ефекти.  Много учители не же-
лаят дори да бъдат тествани 
за коронавирус. Второ, защото 
производителите, към които се 
ориентира еС, не са в състоя-
ние да изпълнят ангажименти-
те си. Трето, защото не е дока-
зано, че ваксините са ефикасни 
срещу новия тип коронавирус 
който, според шефа на Пиро-
гов проф. Балтов, е бил засечен 
у нас още през септември 2020 
г. А според проф. Кантарджиев, 
в България вече има 8 заразени 
с английския щам на този вирус. 
България  ще  посрещне  и  този 
щам,  и  третата  вълна  на  епиде-
мията също толкова неподготве-
на, каквато я завари първата въл-
на  през  март  2020  г.  Близо една 
година у нас се робуваше на те-
ста PCR (Полимеразна  верижна 
Реакция), който според неговия 
откривател, американският би-
охимик Кери Малис, носител на 
нобелова  награда  за  химия  през 
1973  г.,  може да се използва за 
установяване на бащинство и 
роднинство, за осигуряване на 
доказателства в криминологи-
ята, но не и за поставяне на ди-
агнози, свързани с вирусни за-
болявания.  Единствено  с  аутоп-
сия може да се установи причина-
та  за  смъртта  на  даден  индивид. 
Обаче у нас едва в края на мина-
лата година започнаха да се из-
ползват и антигенни тестове за 
установяване на наличието на 
коронавируси. Ерго, маските, со-
циалната  дистанция,  карантина-
та и хигиената, остават единстве-
ните сигурни предпазни средства 
срещу заразата с коронавируса и 
неговите  мутации.  въпреки  това 
ресторантьорите заплашиха 
да отворят всички заведения 
едновременно на 1 февруа-
ри, ако държавата не им се из-
дължи с обещаните плащания. 
очевидно затварянето на рес-
торантите, дискотеките, кръч-

КОНТРаПуНКТРИКОшеТ

България вече има с 
какво да се гордее. 
т.нар.  Deep  State  (Све-
товната  финансова 

олигархия) се събра на панихи-
да,  за  която  „стопаните на па-
рите“  се  готвеха  няколко  годи-
ни.  Покойникът е акционер-
ният капитализъм (Shereholder 
capitalism),  който  се  спомина 
след  продължителна  и  не  мно-
го прилична болест. „Трупът на 
покойника засега не може да се 
приближи. Мирише зловонно“ - 
казва  специалистът  по  изкуст-
вен  интелект  Игор  Шнуренко. 
но  гробарите  започнаха  своя-
та  работа  с  подписа  на  Клаус 
Шваб  (1938)  -  швейцарският 
основател  и  президент  на  Све-
товния  икономически  форум 
(СИФ)  в Давос. в първата трой-
ка  на  гробарите  е  г-жа  Криста-
лина Георгиева - шеф на Меж-

дународния  валутен  фонд.  тя 
ще  участва  активно  в  инкарна-
цията на изживелия времето си 
капитализъм в нова система, на-
ричана Inclusive capitalism или  
Stakeholder capitalism. какво се 
крие зад тези термини предстои 
да разберем, ако прочетем изля-
злата на 27 януари т.г. по време 
на  форума  нова  книга  на  клаус 
Шваб „The Great Reset.Stakeholder 
capitalism“  („Великото префор-
матиране, Голямото рестарти-
ране”).

в  нея  клаус  Шваб  твърди, 
че  акционерният  капитализъм 
е  станал  заплаха  за  човечество-
то,  увеличавайки  неимоверно 
социалното  неравенство  меж-
ду    хора  и  държави,  което  води 
до национализъм, расизъм, кон-
фликти  и  други  беди.  Бизнесът 
трябва  да  бъде  отговорен.  този 
капитализъм,  описван  от  Адам 
Смит  и  други  философи  с  ман-

трата  за  „невидимата ръка на 
пазара“,  просто  се  отменя.  Ре-
шенията  трябва  да  се  приемат 
не само в полза на акционерите, 
но  изхождайки  от  проблемите 
на обществото. А ползата за об-
ществото ще се разпределя от 
компютъра, от системата на 
изкуствения интелект.

Критиците на капитализма 
не са от вчера. Преди 20 години 
критични  възгледи    изказваше 
зам.-управителят на Световната 
банка  Джозеф Щиглиц,    за  ко-
ето  беше  елегантно  отстранен. 
Много преди него Карл Маркс и 
Владимир Ленин са предупреж-
давали, че „невидимата ръка на 
пазара“ поражда повече пробле-
ми,  отколкото  решения.  Исто-
рията  на  капитализма е исто-
рия на хищника и жертвата. 
Ако не си хищник, ставаш жерт-
ва. Сега всички ръководители на 
транснационални  корпорации 

и  банки  начело  с  шефа  на  Bank 
of  America  Браян  Мойнихан, 
Кристалина Георгиева  (МвФ) 
и  шефа  на  BlackRock  (Ротшил-
дите)  Лари Фин  (7  трилиона 
долара  инвестиции),  полити-
ци като Урсула фон дер Лайен, 
Меркел, Макрон  говорят срещу 
либерализма в смисъл на Хайек 
и Фридман. всички са готови да 
строим „чудесен цифров свят“, в 
който    изкуственият  интелект  с 
данните в реално време ще кон-
тролира  всяка  стъпка  на  човека 
и компаниите, и ще взима реше-
нията дали да се инвестира в тях, 
и  дали  да  имат  достъп  до  дър-
жавни бюджетни средства. това 
не  е  по  силите  на  националната 
държава, твърдят те. компании-
те ще успеят, ако мислят в инте-
рес на обществото и… акционе-
рите. в бизнеса всичко ще се уп-
равлява  на  базата  на  стандарти. 
За  взимане  на  решение  чинов-

никът  няма  да  използва  интуи-
ция  и  опит,  а  на  данните,  които  
му  дава  Big Data.  той  ще  гледа 
екрана на компютъра и просто 
ще озвучава резултата. така от 
задаване на  „тренда“ ще се сти-
га  до  външно  управление.  въ-
прос с понижена трудност е кой 
ще разработва първоначалния 
алгоритъм и кой ще утвържда-
ва стандартите.

Кристалина Георгиева, раз-
бира  се,  играе  ролята  на  рупор. 
тя  е  категорична:  „Дигитална-
та икономика е печелившия ход 
в тази криза. Големият рестарт 
(The Great Reset) трябва да запо-
чне през 2021 г.“

Президентът  на  СИФ  Кла-
ус Шваб  е  направо  оптимист: 
„СOVID-19 се яви като златна 
възможност. Вирусът ускори 
нашия преход към четвъртата 
индустриална революция.“ 

На стр. 10

България на Бойко Борисов:

оАЗИСЪТ НА ЛЪЖИТЕ!

Петко ПеТКоВ

НА ПАНИхИдА В дАВоС
Лидерът е като овчар. Той застава зад стадото и оставя способните и   находчивите да из-

лязат напред и да поведат останалите. Така никой не осъзнава, че този,  който ги ръководи 
стои най-отзад. Нелсън Мандела

мите и нощните заведения не 
е достатъчно, трябва да се затво-
рят  и  техните  собственици.  но, 
тъй като идват избори, Бори-
сов ще се направи, че „чува гласа 
народен“ и ще разхлаби мерки-
те, докато в цяла европа ги за-
тягат. от 4 февруари учениците 
ще се връщат поетапно в клас 
и, за да не скучаят, ще заработят 
фитнесите. не съм сигурен, че и 
ресторантьорите  няма  да  полу-
чат това, което искат – да отворят 
заведенията  и  да  работят  и  след 
22:00  часа.  Известно  е,  че  брад-
вата на нашия Вожд не удря 
два пъти на едно и също място. 
веднъж  АЕЦ  „Белене“  е жизне-
но важен проект, без който то-
кът ще поскъпне 17 пъти.  По-
сле  става  „гьол“,  а  по-после  обя-
вяваме  процедура  за  привлича-
не на стратегически инвеститори. 
веднъж АЕЦ „Белене“ ще се строи 
с участието на стратегически ин-
веститори от САЩ, Франция, Ру-
сия,  китай  и  Южна  корея,  после 
оборудването ще се мести на пло-
щадката на АЕЦ „Козлодуй“. оче-
видно, това е поредният опит 
на Борисов да тупка топката, 
докато отминат изборите.  Ако 
ги  загуби,  освен  изплащането  на 
изтеглените  от  него  десетки  ми-
лиарди еврозаеми, ще натресе на 
следващото  правителство  и  про-
блема с АЕЦ „Белене“. След всич-
ките измятания на „газника“-по-
жарникар, мераклии за инвести-
ране там, разбира се, няма да има. 
включително,  защото  САЩ ще 
ни заплашат със санкции и Бо-
рисов ще козирува на гола гла-
ва. А той не е Ангела Меркел, коя-
то заяви че „Северен поток-2“ ще 
се дострои, въпреки САЩ. 

Тогава с какъв актив ще оти-

де Бойко Борисов на избори-
те на 4 април? С изпразнените, 
или с препълнените от дъждо-
вете реки и язовири, които по-
топиха половин България? Със 
задръстените с боклуци, дърве-
та и храсти водоеми? С пропад-
налите тротоари и пътни на-
стилки? Или с ямите по второ-
класните и третокласните пъ-
тища? Добавете към този списък 
и спрения за пореден път трети 
лъч на метрото в София. Спрян, 
не заради покачването на водите 
на  Перловската  река,  а заради 
положения в основите на рел-
совия път некачествен бетон.

Мила  родна  картинка!  Пър-
во Вождът открива тържестве-
но я ремонтирания и укрепен 
участък от пътя до Рилския ма-
настир, я поредната метростан-
ция или ремонтиран булевард. 
После изчезва  от  полезрението, 
когато  някоя  скала  падне  върху 
пътя,  или  пропадне  някой  буле-
вард,  тротоар  или  релсов  път  на 
някой  лъч  от  софийското  метро. 
в  нашето  „оазисче“  на лъжите, 
Борисов отговаря само за успе-
хите. За провалите и далавери-
те си има министри, областни 
управители, шефове на аген-
ции, кметове и Прокуратура. 
Последната  се  оглавява  от  кас-
кета на Иван Гешев и се насоч-
ва встрани от всякакви аудио-
записи с гласа и видеозаписи с 
чекмеджето на премиера. Зато-
ва и „прекрасната дама“, нарече-

на от Борисов Мата Хари, си ос-
тава пълна загадка, както соб-
ствеността на къщата в Барсе-
лона.

„Оазисчето“ продължава да 
се управлява по модела, опи-
сан от Антон Тодоров в книга-
та му „Шайка! Бойко, Цецо, Росен 
и другите“.  впрочем,  авторът 
продължава  да  я  продава,  въ-
преки злополучно приключило-
то си депутатство в ПГ на ГЕРБ 
и консултантската длъжност, 
която в момента заема в щаба 
на партията ръководителка. 
Докато  „материалът“  живее 
в постоянен шок и ужас. Ако 
не е суша, ще е потоп. Ако не 
е глад, ще е епидемия със съ-
пътстващите я хаос, нищета, 
смърт и отчаяние. Може би 
властта умишлено нехае за ре-
ките и язовирите, както и за 
последиците от несъстоялата 
се здравна реформа. Защото, 
докато отводняват домовете 
и имотите си хората няма да 
тръгнат да свалят правител-
ството.  Или, защото докато 
оплакват мъртвите си близ-
ки, няма да потърсят сметка 
от виновниците за тъжния им 
край. 

напразни  надежди!  Ако на-
родът забрави за Мата Хари и 
чекмеджето на Борисов, пълно 
с 500-еврови банкноти и злат-
ни кюлчета с неговия образ, 
значи си заслужава управни-
ците и съдбата.  Аз  не  вярвам  в 

тази хипотеза, както не вярвам и 
в твърденията на придворните 
пиари, политолози, социоло-
зи, политически психолози, со-
циални антрополози и прочее 
шарлатани, че управлението 
на Борисов и ГеРБ е без алтер-
натива. Борисов не е нито Фер-
динанд, нито Тодор Живков 
и единствено презрението му 
към демокрацията и парла-
мента го сближава с Кобурга. 
За  него  тази  България  може  да 
изглежда „оазисче“, но за над 60 
на сто от българите тя е като 
болниците, на чиито стълбища 
лежат умиращи или починали 
преди да получат медицинска 
помощ. в целия свят има натру-
пана  огромна  омраза  към  влас-
тимащите,  които  се  провалиха 
не  само  в  борбата  с  пандемията 
на  коронавируса  и  неговите  му-
тации. И въпреки само възхвали-
те на Борисов, България не е ни-
какво изключение от правилото. 
напротив, по едно време се беше 
изкачила на европейския и свето-
вен връх по смъртност от корона-
вируса на 100 000 души. Сега пък 
е  опашкарят  на  Европа  по  дела 
на ваксинираните: -0,38% от на-
селението. На 24.01.2021 г. бяха 

регистрирани  „само“  266 ново-
заразени и 12 смъртни случая, 
а на 25.01.2021  те  намаляха  на 
121 новопотвърдени  случаи  и 
респективно на 9 починали. Само 
ден  по-късно  нещата  се „норма-
лизираха“: 772 нови потвърде-
ни  случаи  на  коронавирус  и  60 
починали за едно денонощие. 
управляващите  тръбят,  че по-
казателите падали, поради кое-
то можело да се помисли за раз-
хлабване на ограниченията и 
забраните дори за ресторантите. 
но  ако  пресметнете  какъв  е  де-
лът  на  близо  9000-те починали 
от 7 милионното население на 
България, ще видите, че положе-
нието никак не е за хвалби. В Ки-
тай, който е с население от 1,4 
милиарда души, жертвите на 
коронавируса са два пъти по-
малко от тези у нас.  от 1989 г. 
насам България се е стопила с 
2 млн. души, и приблизително 
толкова са се изнесли в чужби-
на. какъв ти тук оазис, щом хо-
рата бягат от „майстора“ Бори-
сов?! Ако му позволим да ни уп-
равлява все така „успешно“,  ще 
се нуждаем не от болници и ме-
дици, а от попове и погребални 
агенции. 

България на Бойко Борисов:

оАЗИСЪТ НА ЛЪЖИТЕ!

З
а да не се превърне България в географско понятие или 
в „Дом на покойника“, един е лозунгът: „Всички на борба 
с Деникин, пардон Борисов!“ Който гласува за Борисов 
и ГеРБ, ще получи Доган и ДПС. Това заяви цветан 

цветанов, бившият организатор на изборните победи на 
ГеРБ. Истина, истина ви казвам, април ще бъде май!

Румен ВоДеНИЧАРоВ
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от стр. 12
Естествено  продължение  на 

тази негова страст към театрал-
ната  сцена  са  книгите  му:  „Реа-
лизмът на Вахтангов“  (1967), 
„Лирична драма“ (1973), „Всеки-
дневният Леон Даниел“ (2002)… 
в съвременната драматургия на-
мира опорните точки на своите 
идейни  позиции,  характеризи-
ращи го като безусловен ляв ин-
телектуалец. „Без да се старая, – 
споделя проф. Чавдар Добрев 
– скъсявам максимално разлика-
та между думите „упоритост“, 
„отговорност“, „дълг“… Това е 
така. Без идеал ми е невъзмож-
но да живея. Дразнят ме обаче 
идеализациите, така наречени-
те идилични „интимни откло-
нения“, липсата на критическо 
чувство.“  Такива черти от не-
говия характер му носят не-
приятности още в тоталитар-
ните години.  Ала  защо  не  си 
признаем, че се нагледахме и на-
слушахме на оцветени в червено 
послушковци,  метаморфозира-
ли се в „правоверни“ демократи 
и забравили завинаги изкон-
ните принципи за справедли-
вост и човечност?!

„Под сянката на преустрой-
ството“ би могла да се разглеж-
да  и  като  своеобразна поли-
тическа и естетическа енци-
клопедия на отминалите де-
сетилетия. С  тази  разлика,  че 
личностите и събитията в нея 
получават своеобразни оцен-
ки, понякога доста безпощад-
ни, но винаги пречупени през 
моралния градиент, изграден 
от преживяванията и възгле-
дите на самия автор. 

Бих искал съвсем бегло да се 
спра и върху въздействието, ко-
ето  оказват  поетичните  творби 
на  Чавдар  Добрев,  разпръснати 
в  книгата  подобно светлинен 
архипелаг сред моретата от 
есеистични и мемоаристич-
ни етюди. те  са  взети  от  сти-
хосбирките  му: „Окосена болка“, 
„Сфера“, „Камбанен свод“, „Въз-
хвала на разума“, „Разстреля-
на носталгия“, „Насаме със себе 

си“.  наблюдателният  литерату-
ровед веднага би забелязал сво-
еобразна градация на темите 
и изразните средства, постъ-
пателно надграждане на есте-
тическите послания посред-
ством логиката на умозри-
телното съзерцание.  И  ще  се 
очарова от присъствието на мо-
дерност,  изпреварила с десе-
тилетия българската поетич-
на традиция и преодоляла не 
само времеви, но и простран-
ствени граници. Естетизаци-
ята  на  емоцията  обуславя  нов 
поглед към реалиите на ира-
ционалните парадигми,  пре-
връщайки  метафорите  в  нюан-
си  от  философската  апологети-
ка  на  осъзнатото  битие.  в  едно 
от най-новите си стихотворения 
–  „Остаряване“,  поетът  Чавдар 
Добрев виртуозно и с болезне-
на мъдрост олицетворява неу-
молимостта на времето:

… Динозаври, мили,
Някога бяхте чудото на 

природата –
небостъргачи на праисто-

рията.
Сега доказват, че сте изчез-

нали
след биомутации, ката-

строфи… 
А вие просто се уморихте да 

бъдете млади!
Театроведът, изкуствове-

дът, поетът и левият интелек-
туалец Чавдар Добрев е на-
влязъл в златната есен на своя 
живот. А „Под сянката на пре-
устройството“ без  съмнение 
представлява един от плодо-
вете на този негов благодатен 
сезон, който ще продължи още 
много години, за да зарадва чи-
тателите  с  нови  творби,  където 
критическият дух ще продъл-
жава да съжителства с неж-
ността на мечтателния лирик.

ЖИВОТ ЛИ Е 
ЖИВОТ БЕЗ ИДЕАЛ?!

от стр. 9
но „Големият рестарт“  из-

исква всички държави да го при-
емат като план А и да го спазват 
безпрекословно.  План В  не  се 
предвижда.  Само така можело 
да се избегнат поляризацията, 
растящото социално напре-
жение, национализма и кон-
фликтите. „Или си с нас, или си 
против нас!“. Ако не си с нас те 
чака хаос и …санкции“ - проро-
кува  80-годишният  икономист 
Шваб.

„Новата нормалност (ста-
рата бе погребана), е невъзмож-
на без ваксина срещу COVID-19“ 
-  разсъждава  Шваб,  който  още 
преди  5  години  е  настоявал  за 
задължително ваксиниране 
под патронажа на СЗо.  И  ето 
че  министър-председателят  на 
Белгия  Алекс де Кро  изплюва 
камъчето:  Ние се надяваме, че 
тъмните месеци ще отминат 
и светлината на ваксината ще 
засияе в нас хората“.  Лично  на 
мен  това  откровение  ми  звучи 
твърде  илюминантно  и  масон-
ско.

 Приглася му Антонио Гуте-
реш  (ООн): „Докато всички не 
се ваксинират, никой не може 
да се чувства в безопасност.“ И 
тъй  като  всички  тези  на  Шваб 
и СИФ  ще  бъдат  гласувани  в 
ООн,  то  те  ще  трябва  да  бъдат 
осъществени  дори  в  страни  из-
вън  ЕС  и  нАтО  (напр.  Русия), 
защото увлечението им по де-
мокрация е поставило меж-
дународните норми над на-
ционалните интереси.  не  слу-
чайно  президентът  владимир 
Путин говори в Давос за „устой-
чиво развитие“ (термин, измис-
лен  от  Римския  клуб)  и  околна 
среда. не случайно в новото на-
значение  на  Анатоли  Чубайс  в 
Европейския съюз като специа-
лен представител на руския пре-
зидент във финансовите инсти-
туции  на  ЕС,  устойчивото раз-
витие  не  е  пропуснато.  това  е 
само единият от  митовете поз-
воляващи желязна концентра-
ция на власт и геополитиче-

ски диктат. Вторият са компю-
търните  технологии.  И  третият 
е ДЕМОкРАЦИЯтА.

на  какво  заприлича  оба-
че  „еталонът за демокрация” 
след президентските избори 
в Съединените щати видя це-
лия свят. но за глобалистите от 
„дълбоката държава“ настъпва-
щото управление на Демократи-
ческата  партия  е  добре  дошло. 
Защото за установяване на Нов 

световен ред  при  президента 
тръмп,  глобалистите  трябваше 
да почакат  цели 4 години. И тъй 
като  при  североамериканците 
отсъстват  първите 17 години на 
образованието  в  Източна ев-
ропа и бившия СССР,  и  пред-
ставляват по-скоро атомизира-
на биомаса, мисля, че  твърде 
лесно  ще  подкрепят  всякакви 
мерки  на  новото  правителство 
на  САЩ  срещу  пандемията.  По 
подобен начин американците 
подкрепят бомбардировки на 
суверенни страни и убийства-
та на техни лидери.  Единични  
„антиваксери“  като  Роджърс 
Кенеди  (син  на  Робърт  кенеди, 
66 г.) ще бъдат очернени  от  хора 
като  главния инфекционист 
д-р Антъни Фаучи, несменяем 
директор на Националния ин-
ститут по алергия и инфекци-

озни болести, за който бившият 
президент  тръмп  казваше,  че  е  
„нещастие за Америка“. Послед-
ният е зависим както от Сорос, 
така и от СЗо т.е от Фондацията 
на Бил и Мелинда Гейтс - главен 
спонсор на СЗО. След като убеди 
американците, че „COVID-19 е 10 
пъти по-смъртоносен от сезон-
ния грип“, сега неговият компе-
тентен съвет е да носим маска и 
след ваксиниране, защото „може 

да не сте имал симптоми, но да 
сте носител и да инфектирате 
други хора.“ Тогава има ли сми-
съл ваксината въобще, след 
като д-р Фаучи се съмнява, че 
тя ще бъде ефективна и сре-
щу новите щамове.  Добре  по-
знатият на читателите на „Нова 
Зора“  доктор  по  политически 
науки  Уилям енгдал от Прин-
стънския университет каза за 
д-р Фаучи и компания: „Съдба-
та на световната икономика е 
в ръцете на шарлатани в бели 
престилки!“.

 „Победата“ на Джо Байдън 
през 2020 г. е победа и за ми-
лиардера Бил Гейтс и негова-
та политика за поголовно вак-
синиране на земните жители. 
неговите идеи са мегаломански. 
„Светът трябва да се откаже 
от много дългия път на тества-

не и изследване на лекарствени-
те продукти. Да похарчим ми-
лиарди, за да спестим трилиони 
долари“  -  твърди  „филантро-
път”. „Трябва да постигнем ме-
гадиагностика  и да тестваме 
20% от световното население 
всяка седмица. И ако се наложи 
да затворим отново училища и 
офиси!“. Само  че  тестът на Фа-
учи  за  откриване  реакцията  на 
имунната  система  спрямо  „неу-

ловимия вирус“ на  HIV  даваше 
положителен  резултат  при 70 
заболявания! Къде е гаранци-
ята, че както тестовете, така и 
ваксините, са сигурни и няма 
да се повторят трагедии, как-
то с хилядите увредени деца 
в Индия след ваксинирането 
им срещу полиомиелит.  Или 
в Нигерия – срещу менингит! 
Сега  Бил  Гейтс  минава  и  през 
Индия, и през нигерия  само със 
самолет. 

нови лекарства се въвеждат 
в лечебната практика само със  
следване  правилата  на  т.нар. 
GMP  (Добра  Производствена 
Практика), които не допускат 
прескачане на етап като кли-
нични изпитвания.  в  случая 
с  новите  ваксини  на  вiontech 
и  Moderna  (те  са  на  нов  прин-
цип)  се  поема  риск, който ще 

отпадне едва след приключ-
ване на ваксинацията на 2 
млн израелски граждани. 
Едва  тогава  ще  бъде  валиди-
ран  срока,  в  който  ваксината 
осигурява  нужните  ни  срещу 
вируса антитела.                        

Идеите на Гейтс, както се 
очакваше, се поддържат от 
финансовите инвестицион-
ни холдинги представлява-
щи „дълбоката държава“ и Ко-
алиция за инклузивен капи-
тализъм:  BlackRock,  Vanguard, 
JP  Morgan  Chase  и  др.,  както  и 
от  гигантите  от  Силиконова-
та  долина  FAGMA  (Facebook, 
Amazon,  Google,  Microsoft, 
Apple).  към  СЗО  беше  израбо-
тена  Програма за извънред-
ни ситуации в здравеопаз-
ването  (изп.  директор  Питър 
Салама -  Австралия),  която 
развърза ръцете на СЗО за обя-
вяване  на  пандемии.  всичко  е 
подготвено  за  крайната  цел  – 
унищожаване на национал-
ните държави без класическа 
война и проливане на кръв.

Предстои битка с „дълбо-
ката държава“.  Тя трябва да 
се ръководи от учени, а не от 
продажни политици.  твърде 
лесно  гражданите  в  демокра-
тични  държави  се  отказаха  от 
права, за които се бяха борили 
с десетилетия и ги бяха гаран-
тирали  в  своите  конституции. 
Сега все повече хора разбират, 
че COVID-19  е първият поли-
тически вирус, при който 1% 
е медицина, а  99% политика! 
от малките истини се сглоби 
гигантска лъжа. И това стана 
възможно, казва анализаторът 
проф.  Валентин Катасонов, 
след нагнетяване на страх и 
дебилизиране на хората. Бил 
Гейтс използва принципа на 
мафията: създава опасност-
та и после предлага защита 
от нея срещу заплащане.

нека  накрая  проследим  как  беше  създаден  митът 
за коронавируса COVID-19.

2007-2009 г. - Финансово-икономическа криза
4 май 2009 г.  -  СЗО  прави  репетиция,  създавайки 

изкуствена  «Пандемия H1N1 (свински грип).
11 юни 2009 г. -  СЗО обявява пандемията „свински 

грип“. Милиарди отиват за ненужни ваксини, които ос-
тават  неизползвани.  „Пандемията“ е  неразличима  от 
сезонен грип.

Май 2010 г. - Доклад на Фондация Рокфелер и Гло-
бална Бизнес мрежа. Описани са точно днешните съби-
тия.  Прогнозата:  Психическата операция COVID-19  
ще продължи до 2026 г.

2012 г. - Германски Бундестаг. в „Доклад за защита 
на населението с анализ на риска“, се говори за поява 
на смъртоносен вирус SARS-коронавирус. тежък остър 
респираторен синдром и последваща пандемия, която 
ще предизвика криза в икономиката.

2014-2015 г. - конференции по инклузивен капита-
лизъм.  неравенството  в  доходите  става  опасно.  капи-
тализмът умира.  Светът се нуждае от по-прогресивен 
строй.

2016-2017 г.  -  Световната  банка  разиграва  с  влия-
телни  личности    и  политици  четири  сценария  за  ко-
ординирани действия при обявяване на „Пандемия“ и  

учредява специален Фонд за екстрено финансиране 
на пандемии

2018 г. - Проучване на ЕС наречено „Състояние на 
доверие към ваксините през 2018 г.“.

2019 г.  -  (VI-IX)  на  базата  на  доклади  се  съставя 
„Пътна карта за ваксинации“.

18 октомври  2019 г. - в ню Йорк се провежда пан-
демично учение.

Event 201 (Събитие 201)  -  Месец  след  това  китай 
съобщава за първите случаи  на COVID-19.

23 януари 2020 г.  -    Питър  Салама  (СЗО)  заявява, 
че няма основание за обявяване на пандемия. Ден след 
това Салама (51 г.) пада и умира. Инфаркт?!

26 януари 2020 г.  -   СЗО „коригира“ броя на зара-
зените от вируса.

3 март 2020 г. - Световната банка приема Фонд за 
бързо реагиране на COVID-19.

11 март 2020 г. - СЗО обявява „Пандемия COVID-19“ 
(8 дни след СБ). Първата фаза на „програмата за бързо 
реагиране“ ще завърши на 31 март 2025 г.!

Наистина ударът след безкрайните локдауни и 
карантини е толкова силен, че ще е необходимо най-
малко десетилетие за възстановяване на икономи-
ката в света.  транснационалните  инвестиционни  и 
банкови  компании  ще  раздават  „вертолетни“    пари, 

които изнемощелите бюджети на държавите в състоя-
ние  на хаос, безработица и глад, няма да са в състояние 
да връщат. Властта ще се предаде на Deep State (на 
Световната Финансова олигархия), която ще съз-
даде Световно правителство т.е. Нов световен ред 
(Stateholder Capitalism). Чудесен алгоритъм!

Ставаме свидетели на детайлно замислен отблъск-
ващ международен психоспектакъл. Световната здрав-
на организация, се оказва лобистка структура, зависи-
ма от спонсори-милиардери. „Пандемията в света 
ще продължи много, много дълго“ – успокоява ни Гене-
ралният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус. Щамът 
ще се променя всяка година. „Пандемията“ идеал-
но прикрива кризата  на световната икономическа 
система започнала в 2008 г. и е мека сила за унищо-
жаване на излишни гърла. „Ваксината е оръдие  на 
преминала война“ - предупреждава проф. Игор Гунда-
ров (РФ). Повечето жертви ще умират от страх - т.е., 
от намален имунитет.

Къде сме ние? Ще продължим ли да избираме уп-
равляващи, които козируват на всяко нареждане 
на СЗо,  които трупат държавен дълг и чакат пани-
хидата на борците срещу капитализма, погребан в 
Давос? Или ще съберем сили да им кажем в лицето, 
че „майка им не е права“.

НА ПАНИхИдА В дАВоС

П
редседателят  на  пар-
тия МИР (Морал, Ини-
циативност,  Родолю-
бие)  Симеон Славчев 

изпрати писмо до г-жа Ката-
рина Барли  –  заместник-пред-
седател на ЕП, с молба европей-
ските  институции  да обърнат 
внимание на сериозните нару-
шения,  които управляващите 
от ГеРБ и обединени патри-
оти правят с цел подмяна на 
вота на българските граждани 
на предстоящите на 04.04.2021 
г. парламентарни избори в 
България. в писмото си до зам.-
председателя  на  Европейския 
парламент  г-жа  Барли,  предсе-
дателят на ПП МИР посочва ня-
колко конкретни факти за нару-
шаване  на  българското  законо-
дателство.  „Уважаема г-жо Бар-
ли, обръщам се към Вас с молба 
за съдействие и реакция на ев-
ропейските институции, тъй 
като управляващото мнозин-
ство в България, освен българ-
ските закони и морални норми, 
нарушава и Европейското за-
конодателство, добрите меж-
дународни практики и етич-
ни норми“. Според партия МИР, 

чрез  прилагането  на  разпоред-
бата  на  чл.  57,  ал.  1,  т.  33  от  Из-
борния кодекс, се създава сери-
озна  колизия  между  основопо-
лагащи  законови нормативни 
актове в България и пряко се 
нарушава общественият ин-
терес.

„Тази противоречива норма 
от Изборния кодекс дава пра-
вомощието на ЦИК да възла-
га, без обществена поръчка, на 
„Информационно обслужване“ 
АД компютърната обработка 
и обобщаването на данните от 
изборните резултати, включи-
телно и от машинното гласува-
не. Тази дейност е важна, както 
за достоверността и обектив-
ността на изборния резултат, 
така и за доверието в целия из-
борен процес“, пише още в пис-
мото си Славчев. От партия МИР 
се мотивират, че чрез възлагане 
от  страна  на  ЦИк  на  дейността 
по чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния 
кодекс  на  „Информационно об-
служване“ АД, дружеството ще 
извърши услуги, срещу които 
ще получи възнаграждение, 
за  което  задължително  тряб-
ва  да  се  приложат  разпоредби-
те  на Закона за обществени-
те поръчки в България и цИК 
трябва да възложи тази дей-
ност чрез обществена поръч-
ка. в своето писмо до зам.-пред-
седателя на ЕП Славчев подчер-
тава, че императивният харак-
тер на разпоредбата  на  чл.  57, 
ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс не 
дава възможност на ЦИк да въз-
лага  тази  дейност  чрез  провеж-
дането  на  обществена  поръч-
ка, каквато в случая е необходи-
ма, за да е прозрачен изборът на 
изпълнител, който ще определя 

крайния изборен резултат. „Ува-
жаема г-жо Барли, прилагането 
на разпоредбата на чл. 57, ал. 
1, т. 33 от Изборния кодекс е в 
противоречие и нарушава прав-
ните норми на ЗОП в България, 
регламентиращи реда за възла-
гането на дейността по опре-
деляне изискванията към орга-
низацията и технологията на 

компютърната обработка на 
данните от гласуването и към 
издаването на бюлетин с резул-
тати от изборите. Възлагане-
то на услуга на юридическо лице 
– търговец от страна на дър-
жавата, в лицето на държавна-
та ЦИК, без да бъдат спазени ус-
ловията и реда на процедурите 
на Закона за обществените по-
ръчки, създава предпоставка за 
недействително монополно по-
ложение и пряко нарушава раз-
поредбите на Закона за защита 
на конкуренцията“.  в  писмото 
си до Барли от партия МИР по-
сочват,  че  проблемът  с  директ-
ното  възлагане  на  „Информа-

ционно обслужване“ може  да 
се  реши  по  два  начина.  Първо, 
чрез законодателна инициа-
тива за изменение на разпо-
редбата на  чл.  57,  ал.  1  т.  33  от 
Изборния кодекс и второ, чрез 
искане от компетентните лица 
и институции, съгласно чл. 150 
от  конституцията  на  Републи-
ка България за установяване на 

противоконституционност  на 
разпоредбата на чл. 57, ал.1, т. 33 
от Изборния кодекс.

„Тъй като в България няма 
политическа воля и управля-
ващото мнозинство, в лицето 
на ГЕРБ и Обединени патри-
оти, многократно е доказало, 
че погазва българските и евро-
пейските закони, както и мо-
ралните и етични норми, се об-
ръщаме към Вас, г-жо Барли, за 
съдействие Европейският пар-
ламент и Европейската коми-
сия да вземат отношение по 
този изключително важен про-
блем. Не решаването на този 
проблем може да се окаже в ос-

новата на множество жалби и 
непризнаване на изборните ре-
зултати от предстоящите из-
ключително важни за бъдещето 
на европейска България парла-
ментарни избори. Надявам се на 
Вашата бърза реакция, чрез ко-
ято ще допринесете за провеж-
дането на честни избори в Бъл-
гария и ще защитите върховен-
ството на закона, така както 
винаги сте го правила“, завърш-
ва своето писмо до Барли пред-
седателят  Симеон  Славчев.  От 
партия МИР са поискали и лич-
на среща със зам.-председате-
ля на европейския парламент 
г-жа Барли и се очаква в след-
ващите дни тя да приеме пред-
седателя на партията Симеон 
Славчев, двамата зам.-пред-
седатели Георги Кардашев и 
Владислав Милев и междуна-
родния секретар на партията 
Ивайло Манджуков.

Източник: Actualno.com

ПП МИР с писмо до Европейския парламент

Симеон  СЛАВЧеВ
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ЖИВОТ ЛИ Е 
ЖИВОТ БЕЗ ИДЕАЛ?!

Антология

на Иван Радославов
 
Вейте, ветрове пустинни,
вейте, горди ветрове!
Пейте песните старинни
над безрадостни долини,
към смълчани върхове!
 
Вейте, ветрове, приспете
стража вечнобуден - Шар!
На чедата си завета
в блясъка на три морета
да съзре, насън макар!
 
Вейте, с напора тревожен
разтръгнете нощен свод,
и с единствен повик: - Боже! -
изплачете, що не може
да изплаче цял народ!
 
Горка горест погребете,
идат силни времена!
В песните си понесете
на тринадесет столетия
пламенните знамена!
 
Вейте, с ярост непрестанна,
разведрете родна вис!
Цял народ ридай: Осанна!
Разгадайте в песен бранна
вдъхновена звездопис!
 
Пейте за победи славни,
пейте на език свещен,
за герои стародавни,
в бран - на ангелите равни,
жива кръв до днешен ден!

БЪЛГАРСКА ПЕСЕН

Теодор ТРАЯНоВ

Боян АНГеЛоВ

Има книги, след про-
чита на които ин-
дивидуалното съз-
нание се обогатява 

и разширява с информация, 
останала през десетилетията 
преди всичко като предполо-
жения и догадки. И веднага 
ще добавя, че тази информа-
ция е поднесена художестве-
но, оценъчно, без спестяване 
на истини, без прикриването 
на недостатъци и неправди. 
„Под сянката на преустрой-
ството“  от Чавдар Добрев 
спада  към  този  тип  книги-из-
поведи,  в  които  биографич-
ният елемент съжителства с 
проникновен анализ на по-
литически събития, естети-
чески теории и литературни 
прозрения.  Авторът й при-
тежава дарбата да се дистан-
цира от личностните прист-
растия, без да изменя на сво-
ето идейно кредо. А  Чавдар 
Добрев  е  личност  многостран-
на  и  притежаваща  неоспорим 
талант  на  театровед,  философ, 

изкуствовед,  поет,  преводач, 
белетрист, литературен критик, 
политическия  анализатор… 
Бих  могъл  да  изброя  още  ас-
пекти  от неговия творчески 
портрет,  защитен  чрез  десет-
ките  му  книги  с  литературна 
критика, поезия и политически 
анализи, но в „Под сянката на 
преустройството“  се среща-
ме не само с теоретика и тво-
реца, но и с човека Чавдар 
Добрев, с неговите идеали и 
разочарованията му от случ-
ващото се в действителност. 

наистина, през последните де-
сетилетия  се  наситихме  на  че-
тива, където годините на соци-
ализма  и  последващите  го  три 
десетилетия  псевдодемокра-
ция  (изродила  се  във  „варвар-
ски капитализъм“) се предста-
вяха или в розови одежди, или 
в  катранени  доспехи.  Автори-
те  им,  в  мнозинството  си  без-
скрупулни  кариеристи  и  от-
кровени  хамелеони,  поставяха 
преди  и  над  всичко  собстве-
ните си персони. в книгата на 
Чавдар Добрев  наблюдаваме 
съвсем различен подход. в нея 
той  едновременно е и дейст-
ващо лице, и съдник на съби-
тия от недалечното минало и 
от съвремието ни.

Малко са българските ин-
телектуалци с толкова богата 
биография и с толкова много-
странна ерудиция като проф. 
Чавдар Добрев.  той  е  безспо-
рен доайен на родната ни лите-
ратурна и театрална критика, а 
работата му като главен драма-
тург на народния театър „Иван 
Вазов“,  заместник  директор  на 
Института  по  изкуствознание 
при БАн, зам.-главен редактор 
на сп. „Съвременник“, съветник 
по въпросите на културата, ди-
пломат  и  директор  на  Българ-
ския  културно-информацио-
нен  център  в  Москва  през  тя-
гостното начало на 90-те годи-
ни, депутат от Демократичната 
левица му дават широки хори-
зонти за наблюдение, оценки и 
практически действия в защи-
та на левите идеи и на социал-
ната справедливост.

Чавдар Добрев използва 
елементи от предишни свои 
автобиографични книги, за 
да създаде реален и правдив 
фон, върху който се разигра-
ват, подобно антични траге-
дии,  драматични обществе-
ни събития, стълкновения на 
идеи и идеали, крехки тър-
жества на правдата и пирови 
победи на злото над хуман-
ността. 

Авторът сам посочва пър-
воосновата на своите поли-
тически позиции, наследени 

от баща му Атанас Добрев, 
ученик в одринската гимна-
зия, в която по същото вре-
ме са учили акад. Димитър 
Михалчев и Константин Пет-
канов.  Не крие, че е насле-
дил комунистическите идеи 
на своя баща, а учителската 
професия на родителите му 
го  привързва  към  опознаване-
то  на  реалността,  обитаваща 
човешката  мисъл  и  неукроти-
мите емоции.

Разглежданата книга при-
тежава ценностни приноси 
не само с прецизния си стил 
и метафорична обагреност 
при описанието на случки 
и събития от отечествената 
съдба, но и с анализа на съд-
боносни за европа събития. 
Авторът  е  студент  в  Будапеща 
през първата половина от пет-
десетте години и го очарова ви-
соката култура на държава, 
наследила традиции, остана-
ли от величествената Авс-
тро-унгарска империя.    вече 
е в България, когато се разгаря 
революцията от 1956 и брутал-
ната разправа с протестиращи-
те  го  разтърсва  дълбоко.  „Па-
радоксът е в това, – отбелязва 
Чавдар Добрев – че съветски-
те военни части  бяха вкара-
ни в Унгария по разпорежда-
не на реформатора Никита 
Хрушчов и на съветския посла-
ник в Будапеща – интелекту-
алеца политик - Юрий Андро-
пов. Истината ме задължава 
да изтъкна и това, че не мал-
ко унгарци предпочетоха да за-
щитят властта – не толкова 

властта, колкото идеята на 
социализма, дори и в тогаваш-
ната й презентация…“. Унга-
рия и нейната култура стават 
съкровена тема за проф. Ча-
вдар Добрев. Мъдри и досто-
лепни хора, които пазят без-
укорно своите народностни 
традиции, унгарците също 
като нас са воювали самоот-
вержено за своята личностна 
свобода и за национална не-
зависимост.  Не случайно 
приликата в живота и твор-
чеството на Шандор Петьофи 
и Христо Ботев е поразител-

на.  Авторът  задълбочава  про-
зренията си в разнопосочни ес-
тетически  и  жанрови  релации. 
той  се  възхищава  от  аксиома-
тичните  философски  разсъж-
дения  на  Дьорд Лукач, пре-
върнал се в знаме на разкре-
постения марксизъм. През 
1970 г. Чавдар Добрев съста-
вя обемистия поетичен сбор-
ник с преводни стихове от 
Шандор Петьофи  „Лирика“,  а 
през 1985 излиза, отново под 
негова редакция, разширено 
преиздание със заглавие „Из-
брани творби“.  Чавдар Добрев 
талантливо  и  добросъвестно 
превежда  творби  на  водещи 
унгарски  писатели  и  създава 
есеистични портрети за тях: 
Шандор Петьофи, Атила Йо-
жеф, Жигмонд Мьориц, Ми-
лан Фющ, Ласло Немет, Акос 
Кертес… Появява се и книга-
та  му със стихове и поеми от 
ендре Ади „Начело на мърт-
вите“.

Авторът  на  „Под сянката 
на преустройството“  призна-
ва, че неговите занимания с ас-
пектите  на  унгарската  литера-
тура не са единствен обект за 
изследване. Особено го вълну-
ват руската литература и наро-

допсихология, въобще руската 
идея, на която е посветил не 
малка част от творчеството 
си. Тази проблематика, наред 
с литературоведските му из-
следвания върху българска-
та словесност, изкуствовед-
ческите му книги, театрал-
ната критика, собствената 
поезия и публицистика зае-
мат особено място в негова-
та интелектуална практика. 
неопровержим  принос  на  Ча-
вдар  Добрев  в  областта  на  ли-
тературната  ни  критика    е  не-
говата  остра сетивност за все 
още неоткритите и неоцене-
ни таланти. той  знае, че е лес-
но да се върви по утъпкан път 
–  преосмисляне  на  вече  каза-
ното и написано за утвърдени-
те  ни  класици.  трудно  е  да  за-
станеш срещу господстващите 
стереотипи, за да докажеш, че в 
българската  литература  идват 
нови  имена  с  изградени  есте-
тически и морални позиции и с 
нестихващи дарования.  

През 1963 г. той защита-
ва в Москва дисертация, она-
словена  „Творческото многоо-
бразие на българската драма“. 
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Проф. Чавдар Добрев


