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да възвисим българия! Заедно!
Слово-призив на председателя на Коалиция „БСП за България“ Корнелия Нинова, произнесено на 3 юли на връх Бузлуджа
по случай 130-годишнината от основаването Българската социалистическа партия и предстоящите избори за 46-о НС на 11.07. т. г.

Н

а 03.07.2021 г. (събота), в местността Историческа поляна под връх Бузлуджа, се
проведе традиционният събор на Българската социалистическа партия, с който се
отбеляза 130 години от организираното социалистическо движение в България.
От сутринта се извиха хора под звуците на Берковската духова музика. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отиде при хората и им раздаде червени
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Здравейте, скъпи социалисти, симпатизанти,
коалиционни партньори от
голямото ляво обединение и гости.
Здравейте деца, младежи,
майки и бащи, баби и дядовци.
Добре дошли на нашата Бузлуджа. Хора от цяла България - млади и стари, на различни възрасти
и с професии, но заедно, водени от
общ идеал за справедливост, солидарност, мир и равенство.
Добре дошли.
Днес сме тук, за да почетем
героите и предците ни - Хаджи
Димитър и четниците му, на анЗОРА Е !

рози. Водачите на листи на „БСП за България”, както и представителите на коалиционните партньори,
се качиха на сцената под звуците на песента „Една
българска роза” в изпълнение на Маргарита Хранова. Бе връчена и наградата на Националния съвет на
БСП на името на Димитър Благоев, на проф. ПетърЕмил Митев.
Пред събралото се множество Корнелия Нинова
произнесе традиционното си слово.

тифашистите от Габровско-Севлиевския отряд, на Димитър
Благоев-Дядото и неговите съмишленици, които положиха
началото на връх Бузлуджа преди 130 г. 130 години борби, ставане и падане, грешки и възход, но
винаги със стремеж към по-доброто бъдеще на България.
И когато са умирали с песен
на уста, и когато са построили с
ръцете и ума си съвременна България, нашите предци са водени
само от едно - от любовта към
Отечеството. Поклон пред тяхното дело.
Много от мечтите им остана-

ха мираж. Чистата и свята република се оказа поробена от свои
държава. В правовата и социална България цари беззаконие
и нищета. Суверенната и независима България се превърна в
разграден двор на чужди интереси. Преди 4 години, тук, си дадохме
дума, че тръгваме на борба с този
модел и удържахме на тази дума.
4 години се борихме на 4 фронта
- срещу задкулисието в партията, в
държавата, срещу тяхната мощна
пропагандна сила и срещу външните сили, които ни натискаха да
променим същността си.
На стр. 2

В

Програмите на своите три редовни конгреса (последният на
14.07.2018 г.) ПП „Нова
Зора” поставя като трето основно направление в соята
дейност, създаването на Единен народен фронт (ЕНФ)
за излизане на България от
перманентните кризи и нейното оцеляване, чрез нов модел за политическо и социално-икономическо развитие,
в условията на съдбоносните
предизвикателства. Защото в
своята над 140 г. история, Третата Българска държава никога не е претърпявала такъв
срив, граничещ с откровен
цинизъм на външните „ментори” и поставилите се в тяхна услуга български политици, по време на т.нар. „преход”
от социализъм към див капитализъм, наречен пазарна икономика. Ръководени от тези съображения, ние предложихме
обединяване на националната енергия, на базата на преодоляване на конфронтацията
в обществото чрез помирение,
единение и възраждане, като
основа за консолидация на левия и десния патриотизъм, за
спасяването на Отечеството
ни - Република България. В
Програмата подчертаваме, че
нито една политическа партия или социална група не
От стр. 1

Издържахме, не се предадохме и не се продадохме благодарение на вас. Поклон на
вашите почтеност, морал и
чистота, вяра и сила. Промяната започна от нас - започна
преди 4 години, продължи на 4
април, продължава и в действията на служебния кабинет.
Но тепърва предстои нейното продължение. Промяната
започна от нас и е наш дълг да я
завършим.
Скъпи социалисти,
Напоследък някой се опитва да злоупотребява с нашите
усилия и да ни нарича статукво.
Няма да го позволим. Къде бяха
новите проекти, когато българските социалисти ни преследваха, уволняваха и гонеха, само защото мислихме различно и сме
социалисти. Къде бяха, когато
от трибуната на българския
парламент ни пращаха в Сибир. Когато бяхме при хората
в Странджа, а ни обвиняваха,
че сме заплаха за националната сигурност и ни водеха в
полиция и прокуратура. Къде
бяха, когато само ние се изправихме срещу корупцията и
Бойко Борисов изправи строителните машини срещу нас
в протест срещу опозицията.
Протест срещу опозицията.
4 години те мълчаха или се
подмазваха на самодържеца.
Затова няма да позволим да
се подменя истината за нашаСтр. 2

може да изведе сама страната от дълбоката материална
и морална криза. Нарастващите опасности на глобализиращия се свят могат да бъдат посрещани и преодолявани само, ако българският народ
бъде консолидиран на базата
на програма с ясна стратегическа цел – запазване и укрепване на българската национална държава. Ние считаме, че няма кой друг, освен
българските социалисти и
патриоти, обединени в Единен народен фронт на хората на социалната кауза и любовта към Отечеството, да изпълнят историческата задача
за изграждане на нова социална България, на базата на свободата и единната консолидирана национална общност,
чрез солидарност и справедливост. Затова призовахме към
обществен диалог и съгласие по
основните стратегически цели
на България, ясно формулиране на националните интереси и поставянето им над партийните. Потенциалните участници в ЕНФ следва да оставят
встрани програмните си различия и да се обединят за постигане на определени основни
политически цели като издигнат основополагащи лозунги,
приемливи за всички. В програмата ние определихме и 32 ос-

НА ИЗБОРИТЕ –
новни цели на ЕНФ, които в
значителна степен съвпадат с
Предизборната платформа на
Коалицията от партии „БСП за
България”, за изборите на народни представители в 46-тото Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г. В резултат
на решенията на Националния
съвет на БСП, под ръководството на председателя на партията г-жа Корнелия Нинова, завършиха преговори и бяха
подписани двустранни споразумения с различни политически партии, (извън досегашните пет от коалиция „БСП
за България”) и патриотични граждански движения. На
последното заседание на Централния политически съвет на
ПП „Нова Зора” преди седмица,
ние оповестихме някои от тях.
По искане на членовете на ЦПС,
сега огласяваме техния пълен
списък. Той ще бъде полезен и
за читателите на в. „Нова Зора”.
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И
ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ,
С КОИТО ИМА ПОДПИСАНИ
СПОРАЗУМЕНИЯ:
1. ПП Нова зора-председа-

тел Минчо Минчев;
2. ПК Екогласност - председател Емил Георгиев;
3. ПК Тракия - председател
Стефан Начев;
4. Комунистическа партия първи секретар Ал. Паунов;
5. ПП Алтернатива на българското възраждане - председател Румен Петков;
6. ГП Нормална държава председател Георги Кадиев;
7. Движение на непартийните кандидати - председател
Минчо Христов;
8. ПП Българската пролет председател Велизар Енчев;
9. ОКЗНИ председател – Добромир Задгорски;
10. ГД Народна сила – председател Георги Димов;
11. Федерация на потребителите - Емил Драндаров;
12. ПП „Българската левица” - председател Боян Киров;
13. ПП Движение за социален хуманизъм - председател
Ал. Радославов;
14. Съвет на европейската
научна и културна общност Росица Златанова;
15. ПП Съюз за отечеството
- председател Васил Точков;
16. НД За социално и граж-

данско общество - председател Младен Иванов;
17. Обединен блок на труда
- председател Екатерина Атанасова;
18. НСО ЗАЩИТА – председател Красимир Митов.
Нито „Нова Зора”, нито която и да е от изброените по-горе
партии, организации и движения, както вече отбелязахме, не
е в състояние да извърши необходимата спасителна консолидация на обществото, да
събере за градивно начало остатъчната макар енергия на нацията. Разбира се, един механичен сбор от юридически
субекти не може да свърши
необходимото за обществото
единение. Без прокламирането
на идеи за нови социални отговорности и нови национални приоритети, много не може
да се постигне. Но началото е
все пак обнадеждаващо. Показател в това отношение са
нестихващите критики на поетия под председателството на
Корнелия Нинова опит за обновление за БСП. Възвръщане на доверието към партията
обаче, не е възможно да се постигне като с декрет. „Увлечени-

да възвисим българия!

гария. Защото знаем какво
трябва да направим. Можем
да го направим. Защото искаме правова държава, в която
всички са равни пред закона,
а не богатите по-равни от бедните. Искаме справедливост
за извършени престъпления.
Искаме социална държава.
Искаме да имаме български
народ и да не изчезне в демографската катастрофа. Достойни заплати и пенсии. Този
народ да е здрав. Да диша чист
въздух, да яде чиста храна и да
ходи по българската земя, която да ни храни. Това е нашият план за България. И най-вече - да се преборим с бедността
и нищетата.

та последователност, усилия и
принципност като опозиция
и алтернатива.
Днес бивши социалисти, за
които всички тук са работили, се
отричат от нас. Днес внуци на
комунисти и деца на социалисти, се отричат от биографиите си само с една цел - власт.
Нека не позволяваме на тези
малки проекти да се качват по
раменете на БСП. Българският
народ се е нагледал на партииеднодневки. Каквото и да гово-

рят за нас, нас ни има 130 години, ще има още много по 130.
Но ние сме тук, защото имаме
кауза - тя не е просто влизане
във властта, а справедливост
и добруване на българския
народ.
ни,

Скъпи български гражда-

изострете сетивата си, отворите душите си, очите и
ушите си. Да, моделът ГЕРБ и
Борисов е разклатен, но не си
Акция „Зора“

е отишъл. Нека направим връщането му невъзможно. Нека
не позволим промяната да стане подмяна. Крачка ни дели от
промяната до подмяната. Нека
не позволяваме старите кукловод да се оттеглят в сенки
временно и да ни предложат
уж нов проект на стария модел. Ние искаме истинска промяна и не ви я предлагаме като
концерт на чалга или патриотични песни. Предлагаме ви я
като план за бъдещето на Бъл-

В ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ!

Скъпи майки и бащи, баби
и дядовци,
не забравяйте, че сте наша
първа грижа и първа стъпка в
46-то НС.
Както и да се съпротивляват, преизчисляване на пенсиите ще има, ако ще и да е условие
за създаване на кабинет. И да не
ви заблуждават, че няма пари
- крадоха 10 милиарда годишно, а пенсиите струват милиард и половина. Ще има Закон
за възрастните хора, защото
заслужават достойни старини. Имате право на социален
живот и социална активност.
брой 26, 6 юли 2021 г.

ята” на много от нейните предишни ръководства, които едва
ли не заставяха редовите социалисти да се съгласяват с
политики перпендикулярни
на собствените им разбирания, не са забравени. Помнят
се и „отлюспванията” извършени от тези ръководства, заради политическата конюнктура, жертва на които станаха
едни от най-верните членове
на БСП, задето са работили
за комунистите. Днес махалото се връща и в неговото оздравително движение остава
В четвъртък, 1 юли, като
част от предизборната й обиколка, председателят на Коалиция „БСП за България“ Корнелия Нинова, посети град Плевен. На срещата с ръководството и актива на ПП „Нова Зора“,
тя беше придружавана и от члена на Изпълнителното бюро на
БСП Стефан Буржев. На срещата председателят на областната
организация на ПП „Нова Зора“
докладва за готовността на партията като коалиционен партньор за постигнатата пълна мобилизация на организационните структури в област Плевен.

да живее надеждата за ново,
за истински вярно и потребно за обществото движение
напред.
В своето последно интервю Мартин Хайдегер, последният велик мислител на ХХ
век, формулира неизменната
координатна система на човешките ценности: „Всичко важно и голямо е възникнало само
от това, че човекът е имал Родина, и че е бил вкоренен в традицията”.
В много отношения през
последните четири години
БСП се вписваше в координатите от „завещанието на Хайдегер”. Нашата надежда е, че този
курс няма да бъде изоставен и,
че задачата на „Нова Зора” е
била и си остава създаването
на истински Единен народен
фронт.
За да бъде ден, за България!
ЦЕНТРАЛЕН
ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ
НА ПП „НОВА ЗОРА”:
Председател: Минчо Минчев
Купуването и продаването
на гласове е престъпление.

Заедно!

Ще има 9 процента ДДС на лекарствата, защото не може да
делите стотинките между хляба и здравето.

Мили млади хора, с деца, с
колички.
Бъдещето е пред вас. Каквото и да правим, ако няма народ, за когото да го правим,
няма никакъв смисъл. Затова
за вас ще има необлагаем минимум 500 лв. за доходите ви
за всяко дете. Майчинството
през втората година ще бъде
10 минимални работни заплати. Ще има безплатни детски
градини и ясли за децата ви.
Безплатни учебници и лекарства за децата, помощ на майките-студентки, за да могат да
учат и отглеждат спокойно бъдещото поколение.
Скъпи социалисти,
искаме и нашият народ да
бъде здрав. Болниците няма
да бъдат търговски дружества, каквото и да струва това
като усилие.
Ще ни убеждават, че това е
невъзможно. Не искаме нищо
друго освен да се изпълнява
Конституцията. В нея пише,
че всеки български гражданин има право на безплатно
здравеопазване. Това искаме
за българския народ. Пак там

пише, че средното, основното
и висшето образование в държавните, общински училища
и университети е безплатно.
Затова искаме достъп до безплатно образование. Искаме
по един учебник за един клас
за един предмет в цялата страна и в него да пише истината
за България. Да пише истината за нашата култура, ценности, традиции, за силата на
българската духовност. Искаме 1 % от БВП да бъде за култура. Нека да отдадем уважението си към хората, които в
най-трудните години поддържат нашите дух и ценности читалища, библиотеки, хора
на изкуството.
Искаме българската земя
да храни българския народ,
защото е възможно. Затова нашата грижа ще бъде към малък и среден бизнес, към производители на българско месо,
мляко, плодове и зеленчуци,
ще има напоителни системи,
ще има тържища. Ще има чиста природа, въздух и земя. Ще
върнем суверенна и независима България, в която чужди
войници не могат да нахлуват
в българска собственост безнаказано. В която нашите съседи не виждат европейското си бъдеще на гърба на българския национален интерес.

брой 26, 6 юли 2021 г.

Независима и суверенна България, която поддържа приятелски и добросъседки отношения и диалог не само със
съседите ни, но и с Русия, защото това диктува нашия национален интерес.
Вярвам че ще запазим децата си момчета и момичета,
а не нещо трето. И че няма да
бъдем родител 1 и родител 2, а
все още майки и бащи на бъдещето на България. Нека бъдем
европейци, но не втора ръка,
а равностойни на всички европейски народи - такива, каквито сме и каквито заръча да
бъдем Васил Левски.

Изстраданата ни промяна
ще бъде заслужена победа на
11 юли с номер 4 и „БСП за България”. Днес не сме сами в този
път. Във време на омраза и
раздяла, на агресия, на време,
в което политиците използват
принципа "разделяй и владей",
за да останат власт, ние се обединихме в новото голямо ляво
обединение вече от 18 партии.
Нека заедно, още по-силни зад
общ идеал и кауза, да вървим
към победата. Дано да започнем още в неделя, в Благоевград.
Нека пожелаем на другарите
ни в Благоевград, победа.

Акция „Зора“

Скъпи български граждани, където и да се намирате,
в България и по света,
Промяната на вашия живот е във вашите ръце и в нашите възможности. На едно
възрожденско читалище, на
входа, стои надпи: "Помогни
ми да те возвися". Нека да си
подадем ръка, заедно да възвисим България, да я изведем
на пътя на добруването на
българския народ. Нека заедно да довършим промяна докрай. Нека да има сигурност
в нея и тя да бъде с грижа за
всеки един от вас. С грижа за
теб!
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Атанас ЛАЗОВСКИ
НАЙ-ТЕЖКИЯТ
КРЪСТ

„Ние носим най-тежкия
кръст. Потърсени и избрани
сме от Бога да работим за приемане и утвърждаване Царството Божие на земята…”
– Такива внушения се предават на всяко ново поколение
най-будни българи. Но не са
ли те признак за наследявана и неизлечима вманиаченост? Какви реални исторически дела доказват подобна
изключителна роля в световния живот?
Колкото
по-същностно, по-новаторско и велико
е едно дело, толкова велико
би трябвало да бъде и личностното съзнание, за да оцени
по достойнство оставените
уникални следи.
Напоследък науката прави
изненадващи разкрития за
произхода на прабългарите,
за тяхната култура, за мястото
им в основни процеси на общочовешкия живот. И добиваме
все по-конкретна представа за
една могъща двигателна сила,
която съзидателно присъства
и се разгръща в различни времена на различни места – от
Египет до Сибир, от границите
на Китай до Великобритания.
Не, българите не са роднини на
тюрките. Много по-древни са
техните корени.
И траките имали съзнание
на хора със специално предназначение. Елините, като наблюдавали начина им на живот,
на мислене, на взаимоотношения; разбиранията им за смъртта, за безсмъртието и усета им
за целостта на битието, гледали
на съседите си като на хора от
друга раса.
И не случайно в Родопите,
именно сред траките, се въплъти божествената същност
на Орфей. Той беше предходник на Исус Христос в проповядването на Любовта – основният принцип на вселенското битие.
Крайно време е да проучим
по-масово тези неща. Иначе не
бихме могли да изпълним докрай предназначението си с необходимото достойнство. А Духът, който ни предвожда –
чрез Свети Иван Рилски, чрез
съвършените сред богомилите, особено чрез Петър Дънов
през ХХ век – настоятелно предупреждава: ако не вършим
работата си като разпространители и приложители на Божественото учение за Любовта, последствията ще бъдат
страшни за нас.
Избрани сме били в незапомнени времена съзнателно и драговолно да поемаме
и изтърпяваме неизбежната
мъка при проправяне на Големия друм на човечеството нагоре – към Небето. Петър Дънов в беседа на 20 май 1923 г.,
Стр. 4

ИЗБРАНИ СТРАДАНИЯ

с характерния за него стил (съобразяван винаги с възможностите на конкретните слушатели),
представя нещата така: „Когато Христос дойде за пръв път
в света, между евреите, Той ги
попита: Можете ли да работите за мен, за Царството Божие?
Евреите казаха: Я го разпнете
този самозванец! Дойде Христос в Римското царство… Можете ли да работите за мен?
Там пък създадоха инквизицията за Него. Най-после Той дойде
при англосаксонците. – Можете ли да работите заради мен?
Те казаха: Ние не сме като евреите и римляните. Ще работим,
но пари искаме. – Нали искате,
ще ви платя. И днес те затова
работят. Сега Христос иде при
славяните. Те стоят с лопатите в ръце, последният час е пред
тях. – Искате ли да работите заради мен? – Готови сме да
работим за Теб! – Идете да работите, да видите какво ви се
пада. И сега славяните казват:
Ние сме родени за страдания. –
Но след като минете страданията, тогава ще дойде вашата заплата. – Не се знае какво
ще ни даде Господ. Той ще ни даде
нещо ново, но трябва да се мине
през великото страдание…”
Ванга каза преди да замине от този към горния свят:
„България ке я биде!” Вероятно
на нея й е било казано, че небесният кантар вече е отчел
в края на ХХ век, че стореното е достатъчно, за да не пропаднем… При гостуването си
в България няколко години
преди това тибетският духовен водач предрече, че на българите им предстои небивало
благоденствие. Проблемът им
в бъдеще ще бъде дали ще устоят на изобилието…
Но за кои българи става
дума?
Едните съзидават, страдат,
остават чисти и непреклонни

и при най-ужасни изпитания,
докато други стихийно или организирано рушат, сквернят,
вършат предателства, злепоставят българщината вредом
по света…
Предводителят повтаря,
че той казва истините не изцяло, а наполовина. Останалото трябва със свои сили да
постигнем… Останалото – то
е конкретизирането, умението ни да използваме Светлината, да прилагаме истините при
решаване на всекидневните
проблеми…
Вече десетки години правя
опити да доближавам логиката
на Силата, която чертае съдбата и пътя на човечеството.
И макар да е немощна моята логика на обикновен човек, все пак
нещо поразбрах със собствени
сили – нещо за българите, за
неповторимото в тяхната съдба.
Прочетох нещата, които съм
писал в предишни години по
темата ИЗБРАН НАРОД. Няма
какво да съкращавам, да променям. Минал е някакъв „изпитателен срок”. Позициите и разбиранията ми остават същите.
БЪЛГАРИТЕ – ДУХОВНИ
КРЕДИТОРИ НА
ЧОВЕЧЕСТВОТО

Още при самото си зараждане духовната ни култура се
е самоангажирала завинаги
да утвърждава идеите за отвореност и синтез в човешкото битие на всичките му равнища. И гордостите, и загубите ни в досегашния наш път,
са пряко свързани с волята да
се борим за отхвърляне на
всевластния и сега в цял свят
РАЗДЕЛИТЕЛНО-ПРОТИВОПОСТАВЕН ПРИНЦИП. Този
принцип беше и е угоден на съседни и на по-далечни народи. Те безпроблемно си служат
с кривините му и печелят лес-

ни победи, извличат облаги.
Ние отхвърлихме преди повече от хиляда години
варварската, дяволската основа на живота земен. Гениалното начало беше поставено
от Константин-Кирил Философ и от поп Богомил. Подир
тях нашите духовни водачи винаги са проповядвали системно и целенасочено идеалите
на съзиданието, братолюбието, единението, хармонията.
Това са началата на очакваната утрешна същинска цивилизация на обединеното човечество.
И сега – в условията на световната озвереност, на предпотопния хаос – принципите
на Божествената Любов са неизменно тачени от истинските
българи като единствен за тях
ориентир над всичко.
Народите на нашия полуостров най-сетне трябва да проумеят, че спасението и бъдещето им е в единението. „Велики” сили отвън дълги векове
използваха некачествените,
анонимните, разрушителните елементи във всяка отделна балканска страна и така
създадоха (досъздават и в момента) необходимия за коварните им интереси „барутен погреб”. А имаме възможности да се сплотим и да играем роля като голяма сила в
световния живот на световния кръстопът.
В съгласие с традициите на
българската духовна култура
нашите периодични издания
би трябвало да подпомагат неотклонно градивните процеси: да подкрепят проявите на
братски чувства и доброжелателства; да съдействат за
взаимно отваряне и врастване на общобалканското битие, насечено сега от граници, предубеждения и омрази; да внушават идеи за сдру-

историята като свидетел

жена самозащита от външни
„супер-сили”, а не да насъскват
съсед срещу съседа.
„Ненормалната” логика на
духовните ни водачи наистина ни е носила изолация,
огорчения, щети. Но пък сме
придобивали – благодарение
пак на нея - все по-голяма духовна якост и неуязвимост.
Век след век е укрепвала непобедимата наша Държава
на духа. Доказателство е всеизвестният факт: след петвековни опити – от две страни! – за
народностно обезличаване,
асимилация, физическо изтребление, съюзеният системен натиск в крайна сметка
не успя…
Едва сега, в края на ХХ
век, тук и там вредом из света се забелязват засилващи се
склонности да бъде отречен
в световния живот завинаги
разделително-противоставния принцип. Разумната част
от човечеството се обръща и
насочва към традиционната
за Българската държава на
духа позиция. Вижда я като
единствен реален изход за
спасение в пътя към бъдещето. Старите инерции, разбира
се, са катастрофално неудържими именно сега. Ожесточените
до изроденост сблъсъци са
много и не са само на нашия
полуостров. Взаимно се съсипват етноси, нации, религии,
класи, рани. Махалото обаче
стигна пределната точка и ще
се понесе в обратната посока. За
все повече хора неразумът на
егоцентризма е явен и нетърпим анахронизъм. Затова неминуемо ще отмре. Човеконенавистничеството и дивашката агресивност изпадат в
крайна несъстоятелност. Злото е останало без никакви задръжки, разголена е докрай
отвратителната му воняща и
кървава същност. Мнозина от
нормалните хора се стъписват,
отчайват се. Струва им се непобедима сатанинската мощ.
Не е така!
Закономерно бързо расте
сега цената на българските и
на всички досегашни славянски страдания при отстояване
на по-висши нагласи, тенденции, позиции, стил на отнасяне. Скъпо платеният от предците ни опит е жизнено, спасително необходим – особено
на добронамерените, миролюбивите балканци. Но и цялото човечество трябва да научи, че съществува реално такъв опит.
Ще се намерят ли днес в
България достатъчно духом
зрели творчески личности, годни да продължат самоотвержените многовековни битки
на духовните ни водачи срещу
Каиновата световна империя
с нейните ръждясали вече механизми на разделяне и противопоставяне? Наш наследствен дълг е да обединяваме
брой 26, 6 юли 2021 г.

Новото превъплъщение на Бойко Борисов

ШЕХЕРЕЗАДА ОТ БАНКЯ РАЗКАЗВА
ПРИКАЗКИ ОТ 1001 НОЩ

Е

Петко ПЕТКОВ

дна народна мъдрост
гласи, че когато вълкът
остарее, става за резил
на кучетата. Същото се
случва и с някои политици, когато паднат от власт. Някои от
тях продължават да сънуват старото добро - за тях, не за управляваните, време. И продължават да подхранват у феновете си
илюзията, че сгромолясването
на „лидера“ им е временно. Но
няма по-смешен и жалък в това
отношение от бившия български
премиер Бойко Борисов, който
буквално „хвана гората“, и докато отдъхва на някоя полянка, изяжда хляба на своята пиарка
Севделина Арнаудова, разсмивайки оредяващата си публика
с лакърдии за служебното правителство и президента Радев.
Миналата събота, на 26
юни, в сайта на вестник „Сега“
беше публикувана малка част
от Бойко-Борисовите „остроумия“, които могат да бъдат обяснени, но не и оправдани с настъпилата природна жега. При 3540 градуса на сянка, може да
слънчаса всяка „капачуна“, но
не всяка уста може да избълва толкова глупости. Например
че президентът Румен Радев
бил шпионирал Бойко Борисов

с дрон. Или пък, че за да докаже как служебното правителство
умишлено източва язовирите,
за да компрометира предишното управление, бившият вицепремиер и настоящ заместникпредседател на ГЕРБ Томислав
Дончев купувал и оставял вестници край въпросните водоеми. Борисов, който обвиняваше
комунистите, че са му попречили
да завърши в Харвард, нападна
точно възпитаниците на този
престижен университет – служебните министри Асен Василев и Кирил Петков. Които, видите ли, искали „да изчегъртат“
направеното от ГЕРБ, вместо
да благодарят за „най-добрите
финансови показатели“, които
правителството на Борисов
им е оставило. И благодарение
на това, те можели да продължат да харчат. Който не вярва,
да види как край хижа „Студена“ до Перник, Борисов позира с подарената му от младите гербери икона на Божията
майка. Редом с него е бившият министър на здравеопазването и финансите Кирил Ананиев. И той се опитва да мине
за млад герберон, макар че ще
бъде запомнен като куфар в
джипа на Бойко Борисов, от
който при необходимост излизаха радостни вести за повишения кредитен рейтинг на
България.
Понеже Борисов каза, че
след него никога повече европейски лидери нямало да се
разхождат под ръка с българския премиер из София, ще му
припомня нещо от приказките
на истинската Шехерезада. В
една от историите, които тя раз-

казва, героинята е жена на султана, който кръшкал с една от
робините си. Тогава султанката
наредила да доведат в двореца
градския каналджия, да го изкъпят и доведат в спалнята й.
После му посветила безценни
дни и нощи. Но като разбрала,
че съпругът й се връща от лов,
изпратила набързо любовника си до вратата. На въпроса му
защо е избрала точно него за
своята любовна авантюра, тя
отвърнала: „Защото се заклех
да отмъстя на мъжа си като му
изневеря с най-мръсния човек в
града!“ Толкова за международния престиж на нашия „Лидер“.
Междувременно служебното правителство продължава да
изравя нови и нови смрадливи доказателства за ендемичната корупция по време на
„най-успешното“ управление.
Но как съдружниците в престъпленията „оборват“ служебните министри? Те просто се
опитват да доказват, че „и едните, и другите, са маскари“. Забравили избирателно за къщата в Барселона, милионите в
500-еврови банкноти и златните кюлчета в чекмеджето
на нощното шкафче на Борисов в резиденция „Бояна“, те
опищяха орталъка за имотите
на тези, които замениха „калинките“ на ГЕРБ. Например,
за фирмата, която новият шеф
на НАП Румен Спецов бил прехвърлил на криминално проявено лица; за имотите на служебния вицепремиер и министър
на вътрешните работи Бойко
Рашков и други „Приказки от
1001 нощ“. Според агитпропите на ГЕРБ, зловещите раз-

крития за незаконните трансплантации в болница „Лозенец“, за фалшивите протоколи
от несъстояли се заседания на
Директорския борд в болница „Александровска“, с които се
оправдават колосални харчове, за „лекуваните по документи“ бъбречно болни в „Пирогов“ и други, са просто прояви на реваншизъм. И разбира
се, „колективите“ излизат организирано на протест срещу
опетняването на медицинската професия от страна на служебното правителство. Протестира и колективът в Националния център по заразни и
паразитни болести, но заради
пенсионирането на професор
Тодор Кантарджиев. Оставаше
да поискат от президента Радев
да върне времето назад. А пък
служителите на строителната
фирма „Артекс“ протестират
срещу… изтеклото разрешение за строеж на небостъргача „Златен век“. Протестират
не пред Софийска община, а
пред ДНСК. А бившият председател на НС и бивш служебен премиер Огнян Герджиков, рекламира тази Вавилонска кула, сравнявайки я със
символа на Париж, Айфеловата кула. Но не обяснява защо
строежът е спрян от Столична
община, в която синът му е общински служител. И тук някой
се опитва да ни разказва „Приказки от 1001 нощи“, пропускайки скандалните продажби
на апартаменти от „Артекс“
на някогашните властимащи
от ГЕРБ като Цветан Цветанов, Цецка Цачева, Вежди Рашидов и някои заместник-ми-

нистри в кабинета „Борисов-2“.
Историята се повтаря.
Този път – като фарс. Второто
правителство на Борисов падна заради „Апартамент гейт“,
третото доизкара мандата, но
ще бъде запомнено с корупцията и санкционирането от
САЩ на двама олигарси, двама бивши заместник-министри, един бивш шеф на ДАБЧ
и един заместник-председател
на Бюрото за контрол на СРС.
В меморандума на американското финансово ведомство се
споменаваше и един „действащ политически лидер“, когото олигархът Божков бил
подкупвал. Всеки български
гражданин знае кой е този
действащ политически лидер,
само Гешев се прави на ни чул,
ни видял и иска доказателства
от САЩ. Т.е., ще му се те да му
свършат мръсната работа. Няма
да го огрее, най-много да го обявят за „персона нон грата“ в
Америка. Белким се събудят и
членовете на ВСС, които го „избраха“ в състезание с един кон.
Току-виж „изтекли“ сведения
за недекларираните имоти на
38-те магистрати и политици
в чужбина. Ако сред тях се окаже и главният прокурор, нека
Кьовеши да заповяда! Тогава
ще се дръпне докрай и завесата
за тъмните дела на предишното управление. Но тъй като лозето не ще молитва, а мотика,
надяваме се на здравия разум
и инстинкта за съхранение на
българския народ, който го е
съхранил през вековете на изпитания. Както казва Левски:
„Всичко е в нашите задружни
усилия!“.

ИЗБРАНИ СТРАДАНИЯ

градивните сили навсякъде
по света.
През последните няколко
години вестници и списания в
България стигнаха върхове на
просташко взаимно отричане.
Българи срещу българи се отнасят едни към други като побеснели врагове. Но това е пяната. Това е полуинтелигенцията, юрнала се да политиканства. Тъмните и фарисейските
души, както навсякъде другаде, не са малко и у нас. Чужди са
за тях високите достойнства.
Разделянето, противопоставянето, насъскването човек
срещу човека по външни белези за тях е нещо естествено.
И им е жизнено необходимо, за

да се „реализират”.
Българската държава на
духа е за съзнанието им (или
най-малкото за интересите им)
нещо нереално. Сплотено се
стремят да наложат навсякъде
своя „реализъм” (или по-точно
папагалския „европеизъм”, или
открито продажническия си
американизъм) и така фактически всекидневно воюват
със заветите на безсмъртните в нашата хилядолетна история.
Древни народи като българския, ангажирани неотстъпно
със съзидателните процеси в
общочовешкото битие, живеят на две нива. В този свят
(т.нар. „единствена реалност”)
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те може да са и на последно
място. В горния свят обаче
тяхната сила, влияние, значимост непрекъснато растат
(колкото и невероятно да звучи това за материалистичното
съзнание, добиращо се до високи академични степени). Зная
че за мнозинството от българите, пък за „учените”, е неразбираема безсмислица следното твърдение на Предводителя:
„Сега България е в своя златен
век. Тя кредитира народите.”
Да, казано е най-кратко, просто. И съвсем точно. Който разбира, не търси допълнителни
обяснения.
Под „златен век”, а и зад
това „сега” разбирам не само

Древната история на прабългарите започва около средата на
II-III-ти век.
двадесетото столетие, а цялото време след Константин-Кирил Философ и поп Богомил.
Духовният кредит – това са
именно осъзнатите и упори-

актуален глас

то отстоявани от духовния ни
авангард позиции на Божествената Любов – законът над
законите във Вселената.
3 юли 1993 г.
Стр. 5

Литературният код
на македонизма

KАК СКОПИЕ "ПРИВАТИЗИРА"
НИКОЛА ВАПЦАРОВ
Щом големият поет-антифашист е македонец, тогава какво
налага поезията му да бъде превеждана от български?

Борис Данков

П

овече от половин век
в съседна нам държава упорито си самовнушават, че Никола Йонков Вапцаров не е българин. Трупат грамади от "изследвания" и
научни "приноси", с които доказват, че роденият в Банско поет
е "македонец по душа и сърце",
че неговата поезия няма нищо
общо с България, дори и да е
написана на български език.
Повече от половин век учебниците в училищата на същата
тази бивша югославска република продължават да се пълнят
с откровени лъжи, които се повтарят не стотици, а хиляди пъти,
за да бъдат запечатани в съзнанието на младите хора. И те да
запомнят, че Никола Вапцаров
никога не е бил българин, че
той е и ще си остане завинаги
"македонец". Същите лъжи отдавна са станали неразделна
част от речника и внушенията
на медиите в тази страна. Те се
тиражират всекидневно, с единствената цел - да се промие съзнанието на хората, да се разсее
и най-малкото съмнение в насажданите измислици от скопската пропаганда.
Нещо повече - тези лъжи, със
същата настойчивост и последователност, продължават да се
насаждат и в чужбина. Там целта е в отделните страни да се утвърдят създадени вече културни лобита, които да приемат
априори "небългарската принадлежност" на Никола Вапцаров и да започнат да я отстояват
зад граница. Преди време например стана известен скандалният факт, че Никола Вапцаров
бе представен в интернет сайта на Британската библиотека
като "македонски поет".
По-скандално обаче е това,
че в продължение на повече от
половин век тук, в България,
ние упорито се правехме или
че не забелязваме тези напъни да бъде "помакедончен" Вапцаров, или пък великодушно
ги подминавахме, с наивната
надежда, че все някога истината ще излезе наяве и нещата ще си отидат на мястото.
И всичко това - все в името на
т.нар. добросъседство; на добрите чувства, които (уви!) никога
досега не са били споделени.
Първите стъпки за "помакедночване" на Вапцаров заСтр. 6

почват почти веднага след
Втората световна война, когато Македония окончателно се
обособява в рамките на Титова
Югославия като република, което всъщност е продължение на
директивата на Коминтерна от
1934 г. за създаване на македонска нация и македонски език, на
македонска държава. След "кодификацията" на т.нар. македонски литературен език през
1946 г., в Скопие е създадено
Дружеството на македонските
писатели, сред чиито основоположници са Димитър Митрев и
Георги Абаджиев - участници
в т.нар. Македонски литературен кръжок, възникнал през
1938 г. в София - също по директива на Коминтерна. В него
участва и Никола Вапцаров,
като изнася своя доклад, посветен на целите и задачите на кръжока, около който, и до ден днешен, продължават различни инсинуации и спекулации. И то - не
само в Скопие.
Първите "преводи" на поезията на Вапцаров на "македонски" са направени почти
веднага след въпросната "кодификация". През 1954 г. неговите стихотворения "Илинденска" и "Земя" в "превод" на Гого
Ивановски и Славко Яневски,
са включени в издадената в Скопие "Антология на македонската поезия". По-късно, под редакцията на Георги Старделов,
излиза книгата "Песни" на Н.
Вапцаров, които са "преведени"
(на сърбо-македонски "препjевао") от цял колектив "препевачи", сред които споменатите
вече и Гане Тодоровски, Томе
Арсовски, Славко Яневски,
Блаже Коневски и др. Още покъсно, през 1971 г., излиза "преводът" и на следващото издание "Одбрани творби" от Вапцаров, под редакцията на Гане
Тодоровски.
Преводи? От какъв и на
какъв език? От български - на
български?

Или от български - на сърбизиран скопско-велешки диалект? Защото матерният език
на Вапцаров е български. На
него той винаги е писал и кой
знае защо никога не е опитвал да пише на друг език. На
него е и цялото ;w литературно
наследство, което ни е оставил.
Но то трябва да бъде "преведено", за да се доказва по-късно, че
Вапцаров е чужденец в България, че няма нищо общо с нея.
Или ако има нещо, то е дотолкова, доколкото е роден там; там е
учил, там е живял, там се е борил

Според скопските литературни версификатори Никола Вапцаров принадлежал на македонската литературна история,
макар да е писал само на български език.
за Македония и е загинал за нея.
Нищо повече.
В броя на в. "Пиринско дело"
от 10 юли 1968 г., майката на
поета Елена Вапцарова публикува свое писмо именно за
въпросните "преводи" на Вапцаров на "родния му език": "...
Нима има в историята такъв
поет, който да е писал стихове на чужд език и после чуждите
хора да му ги превеждат на родния му език!?" - пита баба Елена
съвсем основателно, като подчертава, че "Родината на Вапцаров е България, в която той работи и умря". Може ли да има
по-убедителен отговор на въпроса какъв се е чувствал по
народност Никола Вапцаров
от този на майката? Но по
всичко изглежда, че в Скопие
приемат за "истина" единствено своите лъжи и инсинуации...
Прочее, още през 1954 г. Димитър Митрев в своята книга
"Вапцаров. Есета и статии" отрича българската народност и
принадлежност на Никола Вапцаров към българската литература, като го обявява за "македонски поет с ярко изкристализирало македонско национално
съзнание" (?!). Митрев обяснява
много "лесно" защо Вапцаров е
писал на български, а не на сърбизиран скопско-велешки диалект. Чисто и просто, когато той
е създавал своята поезия, "литературният македонски език
все още се намирал в своята начална фаза". Този "аргумент"
по-късно ще се повтаря непре-

Български измерения

къснато от всички скопски "историчари" и изследвачи, които
натрупват цели планини от литература по "македонството"
на Вапцаров, като защитават
десетки научни титли и звания в
университетите на Титова Югославия.
Най-отявлените апологети
на "македонската принадлежност" на Никола Вапцаров са
двамата мастити скопски литератори-академици Блаже
Ристовски и Гане Тодоровски,
които са автори на "научни" трудове и "изследвания" за "македонството" на големия българския поет-антифашист.
В своята книга "Македонецот Вапцаров" (2005), издадена от Македонската академия
на науките и изкуствата, Блаже Ристовски съвсем априорно обявява, че Вапцаров "в течение на целия си творчески живот се е чувствал и действал
само като македонец". По същата "логика" Ристовски твърди, че "той принадлежи на македонската литературна история, макар да е писал само на
български език". Няма или-или.
Казано, отсечено. И толкоз.
Нещо повече - маститият
скопски академик е възмутен
от обстоятелството, че в България от 50-те години на миналия
век "не се споменава неговата
(на Вапцаров - бел. авт.) последователна потенциална македонска принадлежност". Като
проследява дейността на Македонския литературен кръжок

в София и априорно отсъжда
колко важна роля е имал той за
"македонския национално-политически ангажимент" на Вапцаров, Бл. Ристовски си служи
с откровени фалшификации
и лъжи, като обявява на всеослушание, че майката на поета, Елена Вапцарова, сестра
му Райна и брат му Борис, били
"направили декларации за своето македонско потекло" (?!)
Обиграният академик все
пак добре знае, че "природно и
логично не може да се промени
историята". Затова прибягва
до друг похват, който напоследък се използва твърде последователно от скопските крадци
на история и литература, на културно и духовно наследство:
"Никой в Македония не иска
и не може да извади Никола Вапцаров от българската литературна история" - признава Ристовски, но почти веднага
след това отново пуска в употреба своите априорни клишета, че
"никой не може да оспори ясно
самоопределеният македонец
Вапцаров". С една дума - той е
ваш, но и наш - внушава академикът, като предлага вместо да
спорим за принадлежността на
Вапцаров да плеснем с ръце и да
се прегърнем "в името на приятелството между двете литератури и двата братски народа". Почти както по времето на
Тито и Димитров. Все едно че
оттогава насам не е изминало
никакво време и не се е променило нищо, което се подразбира и от самите писания на Блаже
Ристовски за Никола Вапцаров.
Писател с двойна
принадлежност.

Не са по-различни тезите на
другия мастит македонски академик-литератор Гане Тодоровски, който в своята "Книга за Вапцаров" (2005) използва същите априорни логически
клишета, заявявайки, че поетът
бил „по потекло и по чувство, и
по дейност, и по съдържателна
обозначеност на своята поезия
македонец". Г. Тодоровски дори
не се опитва да търси македонския корен на Вапцаров. Той направо обявява, че неговите родители Йонко Вапцаров и Елена Везюва - и "двамата са македонци".
Академикът използва познатия вече "аргумент" на Димитър
Митрев, че Вапцаров "в условията на все още нерегулираното
оформяне на македонския литературен език пише на български". След като повтаря "откритията" на Бл. Ристовски около
Коминтерновския Македонски
литературен кръжок Г. Тодоровски възкликва: "Вапцаров
се извиси между великаните на
българската, македонската и
световната поезия", като съвсем съзнателно пропуска да
брой 26, 6 юли 2021 г.

ГЕНИЯТ, КОЙТО
ГОВОРЕШЕ КАТО
ОМАГЬОСАН

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

П

рез 80-те години на 20
век в СССР течеше „перестройка“ и на авансцената
излизаха
нови кумири, неизвестни или
„засекретени“ до този момент.
„Архипелаг ГУЛАГ“ на Солженицин отдавна се превеждаше в
Париж, а академиците Сахаров и
Амосов използваха свободата на
словото за невероятни интервюта и публикации („Размисли
за прогреса, мирното съвместно съществуване и интелектуалната свобода“ А. С.). Първият
беше привърженик на идеята
за конвергенция на капитализма и социализма, а вторият –
на смъртното наказание. През
1980 г., заради публичен протест
срещу нахлуването в Афганистан, нобеловият лауреат за
мир Андрей Сахаров беше интерниран в Горки (Нижни Новгород) за цели 6 години. Брежнев подписа Указ за лишаването му от всички държавни награди (Сахаров е 3 пъти Герой на
социалистическия труд).
Най-големи надежди съветската интелигенция е възлагала на атомния физик и
дисидент Андрей Сахаров. На
32 години той става академик за
изобретяване на „идеологията”
на водородната бомба РДС-6С,
където С означава „слойка“ т.е.
„баница“. Той предвижда, че
редуване на пластове от найлеките елементи Н2 (деутерий)
и Н3 (тритий) с най-тежкия U238
(уран-238), ,ще води до увеличено съдържание на тритий и

Андрей Сахаров
оттам към интензивна термоядрена реакция. Разбира се Сахаров е само един гений от група изключителни руски физици: Я. Френкел, М. Келдиш, Л.
Ландау, Е. Лифшиц, Г. Флеров,
И. Тамм. Сглобката на заряда за
първия взрив на 12 август 1953
г., е направена под ръководството на Юли Харитон в присъствието на Игор Курчатов. Руската Н-бомба тежи само 7 тона
и може да се превози със съществуващите бомбардировачи Ту-16. САЩ нямат такава
„лека“ бомба. Идеята им за яд-

рена война срещу СССР пропада. Третата световна война става невъзможна. Започва
лунната надпревара на САЩ
и СССР.
Следват други гениални
идеи на Сахаров: за Цар-торпедо и Т-15 за „спяща“ подводница-дрон, която да се взриви
с ядрена бомба при конфликт
край бреговете на САЩ и огромно цунами да залее цялото източно крайбрежие на Атлантическия океан. Адмирал Фомин,
отговорен за морските ядрени
опити, е категорично против:
„Проектът е людоедски. Ние, военните моряци, се борим с въ-

оръжен противник в открит
бой!“ Но подводниците станаха невидими, дистанционно
управляеми и казват, че този
проект под названието „Посейдон“ и днес продължава да е
част от стратегията на РФ.
След ВСВ събитията в света и постиженията на техниката станаха толкова динамични, че възникнаха нови
професии като политолози и
геополитици, чиито анализи,
предназначени за масовата
публика, се оказват доста конюнктурни т.е. обслужващи
„дълбоката държава“ на еднополюсния свят. Физикът Ландау казва: „Науките биват естествени, неестествени и противоестествени. Политологията и либерализмът спадат към
последните“.
Пред очите ни историята на
ВСВ безцеремонно се пренаписва. Преди няколко дни, на
22 юни, канцлерът г-жа А. Меркел, намери сили да позвъни
на украинския президент Зеленски, но съвсем съзнателно
не направи същото за президента Ал. Лукашенко, на Беларус – републиката, в която всеки трети гражданин е станал
жертва на хитлеристите.
Минаха много години, много
тайни станаха явни, постепенно ореолът на пророците-дисиденти започна да избледнява.
Първо Александър Солженицин от икона на свободомислието се оказа лъжец (на цял
порядък) и фалшификатор на

историята на Съветския съюз.
„Когато се завърна на бял кон,
(безмилостен към него е Сергей
Хелемендик), той слезе на брега (във Владивосток, б.а.) като
Наполеон и тръгна от изток на
запад с тайната надежда, че руските хора ще поискат да го изберат за нов цар. Оказа се, че в
американската гора, от грохота на „червените колела“, съвсем
е изкукал.“
Това пролича в обявената за
„година на Солженицин“ 2018 г.,
когато повечето руски интелектуалци го нарекоха „литературен власовец“, а Михаил
Делягин даже написа в книгата си: „Ние трябва да опознаем
предателите, за да устояваме
на изкушението да станем като
тях.“
Признавам, че след като прочетох „Архипелаг ГУЛАГ“, за повече от десетилетие Солженицин стана и мой идол, какъвто
се оказа че е бил и за по-умни
хора като Анатоли Васерман
(сега независим кандидат за
Думата) и дисидента-философ
Александър Зиновиев, комуто
принадлежи фразата „Целехме
се в комунизма, а улучихме Русия“.
Най-впечатляващо проследява жизнения път на Солженицин писателят Александър Островски в книгата си „Прощание с мифом“.
За съжаление нещо подобно
става и с мита за другата икона
-гениалния физик Андрей Сахаров.
След смъртта на първата си
жена той попада под силното
влияние на Елена Бонер. Нееднозначна личност – тя като
магьосница съумява да го промени до неузнаваемост. След
завръщането си в Москва през
1986 г. той остава дисидент, но
напълно е загубил обаянието
и моралния си облик.
На стр. 8

KАК СКОПИЕ "ПРИВАТИЗИРА"...

обясни каква е тази "македонска
поезия" на Вапцаров, щом е превеждана "препjевана" от български език. По-нагла и грозна
манипулация от тази едва ли би
могла да се измисли.
И тука вече Г. Тодоровски
прави една от своите най-развинтени спекулации (и лъжи!)
в съвременната литературна
история, като обявява Вапцаров за "писател с двойна литературна принадлежност". Тодоровски се позовава на факта,
че в македонската книжовност
имало и други "двуезични" писатели и поети като Мите Богоевски и Коста Рацин, които били
писали и на други езици. Да, ама
Вапцаров да е писал на някой
друг език, освен на майчиния
си български?
Разбира се, Г. Тодоровски не
се интересува от такива "подроб-

ности". Двойната литературна
принадлежност не била пречка самозваните "литератори"
от Скопие да делят Григор Пърличев с гърците (а това, че той
основно е писал на български,
е без каквото и да е значение! бел. авт.), Ангелко Кръстик - със
сърбите и... Никола Вапцаров с българите. Вапцаров не можел
да бъде откъснат от македонското културно минало. (?!) А може
би и от липсващата културна
традиция, която през последните
години в Скопие последователно
се "запълва" с имена на откраднати писатели и поети от българската литература?
За да приложи Соломоновото правило Г. Тодоровски
предлага "македонската литературна наука да разсече гордиевия възел на двуезичността" - т.е. тази теза да бъде окон-
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чателно наложена и възприета. Разбира се, най-паче спрямо
България - особено като се има
предвид аморфността и нееднозначността на българската
позиция и нейната непоследователност. Затова Г. Тодоровски смята, че "това подлежи на
конвенции, билатерални, научни, но не и на политически компромиси". От само себе си се разбира кой в конкретния случай
ще отстои своята позиция и кой
ще трябва да направи компромиса. Особено като се отчита
пословичната българска
отстъпчивост

спрямо Скопие, която вече
е стигнала до падението на жалка примиреност с очевадните
лъжи.
Но маститият академик на
спира дотук. След като преповтаря своята теза, той настойчи-

во внушава, че "македонците са
длъжни да си го бранят Никола
Вапцаров" срещу опитите да му
бъде отнета "македонската димензия. Македонците ще продължат да се гордеят с това, че на
тяхна почва и от тяхната кръв
се е пръкнал във върховете на голямата литература поетът от
подпиринското градче Банско,
за да разглася и името на Македония." Така се възнася Г. Тодоровски в своето патриотарско
изстъпление, без да се интересува дали кръвната група на
живеещите в Банско съвпада с
огласената от него "национална
принадлежност" и "димензия". И
още: дали не е сбъркал "почвата", върху която е израснал и се
е утвърдил талантът на големия
български поет.
В разрез с всички правила на
международното авторско пра-

памет

Скопско издание на
стихотворения от Никола
Вапцаров, преведени на неговия „роден” македонски
език.
во в книгата си Г. Тодоровски
публикува "Поезия" от Никола
Вапцаров на "македонски", без
да е посочил кои са "препевачите" на неговите стихове.
На стр. 8
Стр. 7

От стр. 7

Под влиянието на Елена
Бонер е обзет от СССР-фобия.
Престава да се вижда и с трите си деца. Бившите му колеги Харитон и Зелдович – двама
физици с не по-малки заслуги за
съветската ядрена програма, се
дистанцират от него. През 1989
г. става лидер на демократичната опозиция в Думата, но
умира на 14 декември същата година от инфаркт на 68 години.
Предлагаме на читателите на
„Нова зора“ откъси от статията
на писателя Игор Бойков, по
повод 100-годишнината от рождението на Андрей Сахаров.

ГЕНИЯТ, КОЙТО
ГОВОРЕШЕ КАТО
ОМАГЬОСАН
ция не води нито до повече демократични свободи, нито до
икономическо процъфтяване,
нито до мир.
Историята, сякаш подигравайки се със Сахаров, в същото
време преподаде най-жесток
урок и на всички тези, които
през 80-те години го възприе-

Сахаров твърдеше, че Западът има моралното право да установи протекторат над останалото Човечество (вкл. и над
декомунизирана Русия), а тези
държави, които се противят,
да наказва, включително и с
употреба на ядрено оръжие.
Еднополярният свят е факт и за

попадна, благодарение и на патетичните речи на безумния старец.
Сахаров тръбеше, че демократичното устройство представлява венец на социалната еволюция и алтернатива на
него не съществува. Но и Сахаров, и Фукуяма, бяха опровер-

маха като пророк на бъдещото
царство на вселенския разум.
По националните покрайнини
на бившата съветска страна, през
цяло десетилетие припламваха
кръвопролитни войни, съпровождани с етническо прочистване, геноциди, масово изтребване
на хора. Смъртоносната вражда
между народите не е изчезнала
и досега. Нещо повече. В държавната конструкция на новите постсъветски републики, са
заложени мините на неизбежни междунационални противоречия. Тези мини, както показа случаят с Украйна (и Нагорни Карабах, б.а.), могат да избухнат и след много години.

вносилно на арогантно разпалвана публична ксенофобия.
Но очевидно в Скопие това
е част от един отдавна възприет начин на "мислене". Там не се
вълнуват от историческите факти, които с лека ръка могат да
бъдат преправяни, пренаписвани или подменяни според
случая. Нещо, което вече над
половин век, за домораслите политици, "историчари" и
"литератори" от бившата коминтерновска република, е
станало не само начин на препитание, а едва ли не - навик.
Веднъж - да се краде и преиначава, измисля история. Друг
път - да се "препява" и присвоява литература; с мародерска
страст да се крадат произве-

дения на литературата и изкуството и да се провъзгласяват
чужди автори - за "наши" или
пък "наши и ваши", което е не
само клептомания, а чиста интелектуална шизофрения.
Друг е въпросът, че повече
от половин век у нас, в Българско, поради някакво криворазбрано великодушие, се
правим на разсеяни, като си
затваряме очите и ушите за
онова, което се пише и говори край Вардара. Все в името на добросъседството и братството, на взаимното разбирателство. Но ако наистина държим на това, не е ли по-добре
да си кажем истината в очите, вместо да се правим на такива, каквито не сме. Нещо, което в Скопие отдавна са усвоили и са го превърнали в част от
своята национална „свест” и
"припадност".

KАК СКОПИЕ "ПРИВАТИЗИРА"...
От стр. 7

По този начин читателите могат да останат с впечатление, че това е изконният
авторски текст. По-голяма и
нагла фалшификация от тази
едва ли е възможна! Подобна
мистификация в цивилизованите страни се наказва, а
наследниците могат да дирят
дори отговорност от издателите за погазените авторски
права.
Покрай спекулации с паметта и личността на Вапцаров
всичко написано дотук, съвсем
основателно, възниква въпросът: на какво основание сърбоманите от Скопие и техните обслужващи ги "литератоСтр. 8

ри" си позволяват да "приватизират" Никола Вапцаров,
обявявайки го за "македонски
поет"? И още: по кое международно и друго право, те могат
да манипулират поезията на
големия български поет, като
му приписват "македонско авторство", запълвайки празните места в своята липсваща литературна традиция.
Всичко щеше да остане в рамките на споменатите вече манипулации, ако към тях не бяха се
прибавили и наглите спекулации с паметта и личността на
Никола Вапцаров, които надхвърлят всякаква представа за
цивилизовано поведение и морал. На международен фестивал
"Стружки вечери на поезията"

през 2009 г., в своята реч по повод 100-годишнината от рождението на Никола Вапцаров, същият Г. Тодоровски на всеослушание обявява, че "българските фашисти на 23 юли 1942 г. не
убиха само идейно-политически
противник, т.е. комунистически терорист, а по-скоро вкараха в прибързаната екзекуция видния благороден и категоричен
македонец." (?!) В македонистката си хистерия Г. Тодоровски продължава и по-нататък. В
своя "разяснителен принос" той
стига до обобщаващия извод, че
"Вапцаров го убиха и фашистите, и комунистите в България”
- т.е. българите, което е не само
раздухване на примитивна омраза към нашата страна, а е рапамет

Юли Харитон

гани. Животът убедително показва, че историята няма край,
а по всичко изглежда, че идва
краят на демокрациите, за които се бореха дисидентите-либерали.
Готова ли е съвременна Русия да признае, че историческият избор, който тя направи в края на 80-те години на 20
век, под влияние на авторитети
като Андрей Сахаров и близки
по дух на него, се нуждае от основно преразглеждане? Еднозначен отговор на този съдбоносен въпрос досега не е получен.
По всичко личи, обаче, че ру-

Яков Зелдович и Андрей Сахаров
неподчинение на американската
хегемония действително следваха наказание. Нашата страна заплати чудовищна цена за доброволното си отстраняване
от световната арена като велика сила: загубени територии,
разрушена икономика и милиони съсипани човешки съдби.
Русия, повярвала на хора
като Сахаров, отслабна критично и достигна през 90-те
години историческото дъно
на една крачка от окончателна дезинтеграция и разпад. И
днес РФ мъчително търси изход
от задънената улица, в която тя

Александър Гочев
ското общество е изстинало
спрямо фигурата на академик
Сахаров. На гражданите до
гуша им дойде от антикомунизъм.
Младото поколение като цяло
е индиферентно към идеите на
Сахаров. В нашето деградирало в интелектуално отношение
общество, академичните звания и степени изобщо не придават на човек тежестта, която те придаваха в Съветския
съюз. Разрушаването на устоите
на социализма в началото на 90те, беше съпроводено и с упадък
на обществения морал. Съвест и
хуманизъм не спадат към добродетелите на нашето време.
Що се касае до старото поколение, като изключим тесен
кръг ветерани на дисидентското движение, то едва ли на някой от него, ще му се иска да си
спомня за Сахаров. Единственото, което остава на бившите
дисиденти, е виновно да мълчат, ако за публично покаяние
не намират сили.
А многократното разширяване на санкциите от страна на
Съединените щати и страните от ЕС, пред които навремето
Сахаров призоваваше за незабавна капитулация и разоръжаване, заедно с принудително предприетия курс от Кремъл срещу либералната опозиция, направиха честването на
100-годишния юбилей на Сахаров, на държавно ниво в Русия, неуместен.

„Юбилей, който е срамно да
бъде празнуван“.

Без съмнение покойният
академик Андрей Сахаров е
един от най-значителните деятели на своето време. В началото той е дал значителен принос за укрепване на военната
и политическа мощ на Съветския съюз, а впоследствие, не
по-малък по мащаб принос, за
неговото разлагане и разрушаване. Днес, късният Сахаров, се
откроява като отблъскващ и
едновременно зловещ предвестник на катастрофата.
Типичните за хората, в навечерието на разпадането на СССР,
черти като ужасяваща наивност, в съчетание с ужасяваща
безотговорност, се бяха обединили в Сахаров, както в никой
друг.
Човекът, способен да предвижда последствията от найсложни верижни реакции, се
оказа неспособен да предвиди
очевидните последици от ликвидирането на СССР. Неговата
мечта, социалистическата империя да се разпадне на десетки по-малки държави, стана
реалност няколко години след
смъртта му. На практика обособилите се петнадесет републики
бяха достатъчно доказателство,
че политическата дезинтегра-
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Войната на Запада с идеологиите се води на различни
нива като на най-елементарното и първосигнално, думата
"идеология" се използва в медиите и от политиците като неоспорим синоним на "комунистическа идеология". Така самата
дума "идеология" играе роля на
алармен сигнал, че става дума
за опасност преди всичко от руска пропаганда, насочена изключително срещу Запада. Методът
работи и то с особена ефективност, което бе демонстрирано в
Русия през 90-те години. Тогава в Конституцията, по времето на Елцин, бе включена забрана Русия да има държавна
идеологя. Подобни пропагандни трикове се правят и с думата "патриотизъм", от която
след междинната спирка "национализъм", се стига но крайната цел - "нацизъм" (фашизъм).
По тази рецепта и "идеологията", и "патриотизмът", стават
мръсни думи, така че и дума
не може да става за медийното им представяне в някаква
друга светлина.
Все пак положението е спасяемо що се отнася до думата
"идеология". Тук на помощ можем да привлечем добре разработени постмодерни лингвистични гимнастики. Например,
комбинацията "държавна идеология" може спокойно да се замени с "държавна програма за
дългосрочно развитие" или с подобен израз, който може през
"известни интервали от време"
да се подлага на някои непринципиални промени "ако се
наложи". А който си няма работа, нека да доказва, че всъщност
не става въпрос за програма,
а за идеология. Точно на това
място се включват споменатите лингвистични гимнастики,
които могат най-успешно да доведат до произволен желан ресултат. Въпрос е само на малко
техника.
На езика на здравия смисъл

заглавието "Идеология на
оцеляването" означава следното: какво трябва да се прави и
как трябва да се прави, за да
просъществува като такава
една специфична система за
определено време?
Ако думата "система" заменим с думата „държава“, то
се налага да се конкретизира
израза "като такава". Имайки предвид сложността на тази

конкретна система, от практическа гледна точка би трябвало да се уточнят кои нейни характеристики ще искаме да
се запазят като специфично
важни, основни, и кои характеристики ще считаме за вторични по важност? Вторите
могат да се оставят, до известна степен, на "свободно плаване", т.е. приемайки за нормална
тяхната неизбежна промяна с
времето. За основна характеристика се счита тази, чието
нарушаване или заличаване
води неминуемо до изчезване
на системата (държавата).
Например, ето някои основни характеристики за държавата, наречена България, които
не би трябвало да се променят:
• Територия: фиксирана в
определени граници, които,
както показва практиката, трябва да се охраняват от добре
поддържана собствена армия.
Знае се, че ако собствената армия не се въоръжава и храни
добре от българския народ, то
той сигурно ще се наложи да
храни друга армия, по-добре
въоръжена от други.
• Език: Български, променящ се, оставен на себе си,
опазван от професионална лингвистична българска "полиция",
която да следи строго за базмисленото му замърсяване с
чуждици.
• Собствена история: история написана от български историци в съгласие с найстрогите методи на световната историческата наука. Тези
историци трябва да носят пълна отговорност за париране
на всякакви опити за нейното
пренаписване, например, за
да бъдела в съгласие с последните и "най-правилни" политико-идеологически виждания,
обикновено вносни и менящи
се с всяка нова генерация или
даже по-често.
• Български народни обичаи, песни, предания, религия
и др., еквивалентни на история на бългаската душа, написана от самия народ по негов
си начин, не по-малко важна
от тази написана от професиналите историци и своеобразно различна от нея.
• Образование: създава
интелектуалната "армия" от
следващото поколение български граждани, която ще
управлява всички държавни
дейности така, че системата да
бъде предавана жива и здрава
на по-следващото поколение.
Чрез закони трябва да се осигурява изключително национално финансиране на преподаватели на всички нива и
на съответните организатори
на всички нива, включая детските градини, както и напи-
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сването на всички учебници.
Български граждани специализирали в чужбина или в рамките на фондации с небългарско
финансиране, членове на НПОта (по същество ЧПО-та, Чужди Правителствени Организации) и други подобни, могат да
изпълняват само много ограничени консултативни функции под стриктен национален контрол. Тези "драконовски" мерки се оказват неизбежни

изчезване демографски. Стандартният социално-икономически характер на демографската опасност днес е съществено обогатен с нова джендърна компонента, гримирана
като морално най-възвишена идеология, понастоящем
неподлежаща даже на дискусия. Една биологична аналогия
за освежаване: не може да има
здрав организъм съставен от
болни клетки.

поради следната елементарнопрозрачна причина: ликвидира се очевидната възможност
следващото поколение на държавния управленчески апарат да бъде "мозъчно" програмирано така, че да мисли не
по български т.е. в интерес на
друга държава, автоматично
превръщайки България в протекторат. Последното води до
унищожаване на протектората като национална държава
тъй като запазването на всички
основни характеристики изброени по-горе ще бъде поставено
под управленчески въпрос.
• Опазване и грижа за добруването на класическото семейство (майка, баща и деца)
като проверена от векове елементарна социална клетка на
държавата, основен фактор за
преодотвратяване на нейното

Как да се прави това, което
трябва да се прави?

въпрос на деня

Дотук изброихме някои основни характеристики на системата и какво е необходимо да
се прави за опазването на всяка една от тях. Конституцията на Държавата би трябвало
да съдържа Закони (с главна
буква), които на първо място
трябва да гарантират запазването на Държавата като такава. Без такива закони, всички останали закони и закончета изглеждат второстепенни,
най-вероятно след известно
време и излишни.
За да се напише една найелементарна "Идеология за
оцеляването" се иска да се разработят поне някои най-общи
идеи как да се прави това, което трябва да се прави. Например, недопустима идеоло-

гия е тази, в която предлаганата технология "Как да се прави?", поставя и под най-малко
съмнение реализацията на
това, което трябва да се прави. Излишно е да подчертаваме, че дейността на съответните идеолози е изключително
фундаментална и, че трябва
да се финансира стриктно
само от собствената държава. По простата причина, че
ако рухне идеологията рухва
държавата, нещо което се подкрепя с многобройни и найочевидни исторически факти.
А рухването на идеологията
е винаги по технологична линия, т.е. по рецептата "Как не
трябва да се прави, това, което трябва да се прави?".
Предимството на тази
"Идеология на оцеляването" е,
че има перманентнен и фундаментален характер. Всяка
друга идеология за развитието на държавата би трябвало да
включва тази като задължителна компонента. В противен случай тази друга идеология става безмислена, по същество
идеология за превръщане на
държавата в протекторат или
даже в идеология за нейното
изчезване. По принцип, други
идеологии може да се реализират и паралелно, но без да обезсилват идеологията за оцеляване на държавата.
Идеологията за оцеляване
е валидна за всеки политически строй, демократичен или
не. С нейна помощ веднага се
вижда, че атаките на глобалните неолиберали срещу техния
най-главния враг, националната държава, имат фундаментален характер: атакуват
се преди всичко образованието, културата и историята на
дадена нация като най-уязвими и то с минимални разходи
("трийсет сребърника" за интелектуалната пета колона). Пример за изключително успешна
атака от този род е България.
За бърза справка - образованието, предвиждащо ограмотителни курсове за студенти
първи курс.
Идеологията на оцеляването има за цел да предотврати изчезването на дадена държава преди всичко като уникален цивилизационен феномен, подобна на идеологията
на борбата за запазване на
единствен останал растителен или животинки вид. По
същество става въпрос за аналогичен "екологичен" проблем
ако се считат човека и човешките общества за част от природата. Нещо за което не сме и
чували да се говори по елементарно обясними политико-икономически причини.
На стр. 10
Стр. 9

От стр. 9

Напротив, явно е предпочитана постановката "Човекът
като враг на природата", много по-привлекателна в кръстоносния поход срещу националната държава - държава, която
не приема като първостепенна
важност глобалните екологически проблеми чисто и просто
не заслужава да съществува.
Някой може да каже, че
„Идеологията на оцеляването“
е еквивалентна на
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рални падения и престъпления.
Пред нас, новите нравствени световни лидери, стои
тази най-благородна задача, която става възможна едва днес с
помощта на контролираната
от нас информационно-електронна паяжина обхванала
земното кълбо. В обозримото
„Идеологията на
бъдеще, от най-хуманни съобпатриотизма“.
ражения, на тези, които не са
Първа аксиома:
Може, но в следния смисъл:
всеки вид патриотична идеоНашата логика е необори- интелектуално способни да услогия трябва да съдържа гор- ма. Щом сме високоморални воят тази морално най-извисената идеология на оцеляването като задължителна компонента. Всякакви допълнителни
нови елементи, на която и да
е патриотична идеология, не
могат да обезсилват тази компонента. В противен случай тази
Патриотична идеология ще
бъде патриотична само на думи.
Като пример можем да посочим патриотичните идеологии у нас, които не правят и
най-малък опит да променят
катастрофалното положение
с образованието и културата в
България, осъществено от вездесъщите кохорти на Сорос,
например, чрез класифициране на всичко специфично българско като провинциално
и назадничаво в сравнение
с идеала на т. нар. европейс- значи сме винаги прави. Щом
ки ценности, основа на истин- сме винаги прави ще трябва да на идеология, ще им бъде имската и единствена Европейска слушате и да изпълнявате. И плантиран чип, който ще ги
цивилизация, наскоро префор- без отклонения. Иначе започва- направлява да вземат само
мулирани.
те да се плъзгате по "пътищата правилни решения в този все
При опит да се запознаем на наклона": от високоморални по-комплексен свят. Преди
по-отблизо с този връх на ев- към морални и накрая към не- всичко за тяхно добро, да им
ропейския интелект се оказ- морални. Става въпрос за най- помогнем да застанат на нашава, че по този въпрос не може да очевидна и голяма опасност, та страна т.е. на правилната
се намери каквото и да е нито значи, изпълнявайте и без из- страна на историята.
Тази възможност ще пов библиотеки, нито в музеи, а лишни приказки. Опитваме се
могне
да се опровергае най-сетединствено в постоянно меня- да ви втълпим, че изобщо не стащите се писания на нейните ва въпрос за борба на финан- не Блез Паскал, който твърдял
интелектуални апостоли, за- сово-икономически интере- най-безоснователно, че хората
ели академични хуманитарни си между различни групи или се деляли на два вида: праведпозиции в най-реномираните за политически битки. Става ници, които се считат за грешзападни университети. За ма- въпрос за абсолютно безкомп- ници и грешници, които се
сите са предназначени творе- ромисна борба на нравствено считат за праведници. С помонията на Холивуд и най-вече извисени личности, личнос- щта на най-съвременна квантопубликации и дискусии в соци- ти с достойнство, срещу хора во-компютъна информационалните мрежи. Да не забравим, с изключително нисък морал, на система ще постигнем идеоснови на тази най-висша Ев- т.е. ние се борим срещу Злото, ала всички да са праведници
ропейска цивилизация се пре- което е навсякъде - около вас и според фиксирани критерии,
които, обаче, ще считат себе
подават вече и в детските гра- вътре във вас.
си за грешници. Единствено
дини в рамките на т.нар. "КриВтора аксиома:
защото ще са убедени, че все
тична теория на расите" (CRT,
Критерият, по който опре- още има да усвояват тънкосCritical Race Theory).
деляме нашите врагове е аб- тите на постоянно менящата
Най-фундаменталната
солютно безгрешен и безко- се най-хуманна идеология. Наатака срещу националната
мпромисен: наши врагове са шият най-преден отряд е този
държава
тия, които не мислят като нас на т. нар. интелектуалци, койе насочена срещу нейната и, още по-лошо, позволяват си то се състои изцяло от негодуелементарна социална клет- да изказват мислите си и даже ващи праведници. Спомнете
ка - класическото семейство. мнението си. Борбата е за ут- си, например, тяхната извечна
То вече е обявено за отживели- върждаване на исторически борба с църквата, която, по
ца, за клетка-затвор за патри- нов нравствен идеал. "Истори- нейно собствено признание,
архален тормоз, за отживели- чески нов" означава, че се нала- била и е сборище от каящи се
ца, която не може изобщо да га и преоценка и пренаписва- грешници. От ясно по-ясно е, че
се толерира от гледна точка на не ни повече, ни по-малко, на ще трябва да се погрижим и за
най-високоморални принци- световната история. Набляга- църквата. Още повече, че там
пи. Това засега е само общата ме: не само на вашата исто- най-упорито продължават да
постановка, а работата по тех- рия, но и на световната исто- вярват, че увереността в личнанологията върви с пълна джен- рия, пълна и препълна с мо- та праведност водела.
Стр. 10

дърна пара.
Ето и малко идеологична специфика на атаката срещу националната държава.
На първо място не трябва да се
забравя и за момент, че става
въпрос за „високо морална позиция“, от която се провежда
тази атака. Тя се характеризира със следните аксиоми, които не подлежат на дискусия.

въпрос на деня

До ада - по асфалтиран път.

За момента следните идеологически постижения на Новата цивилизация са от първостепенна важност. Те засягат фундаменталния въпрос за
т. нар. критично мислене, което по принцип, може да продуцира мнение различно от
правилното. По-точно става
въпрос за критично-мислещ
мозък, който, според последните постижения на психиатричната наука, може да се класи-

поне 30 милиона американци
с увредени мозъци, които абсолютно безоснователно споделят теорията за фалшифицирането на изборите. Това е
неотложна задача и по следните
допълнителни причини: лечението на увредените ще доведе
неминуемо до маргинализане на
тези, които споделят подобни
конспирации и, трето, ще всее
ужас сред населението като го
принуди да запазва съмненията си относно системата за
себе си. И както показва историята, ситуацията е повече от
сериозна. "Ето например един
пример", да цитирам един мой
професор по математика (Алипи Матеев): „Комунистическите идеолози изтърваха навремето Елцин и СССР рухна“. Както
виждате, няма място за шегички тука.
Наративът на „Таймс”.

фицира като повреден мозък.
Подлежащ на сериозно и основно лечение. Това в по-тежките случаи, известни още от
времето на късния соц и описани картинно в "Зияющие высоты" на Александър Зиновиев със съображението тогава, че
в крайна сметка човек трябва
да е луд, за да не вярва в идеалите на комунизма.
Така неврологът Брюс
Милър (Bruce Miler, University of
California, San Francisco) в статия
публикувана наскоро в Journal
of the American Medical Association, твърди, че хората, които
вярват в т.нар. конспирологични теории, всъщност страдат от "невропсихологична недостатъчност". Например, такива са тези, които вярват в
конспирации с вируса Covid19. Други подобни конспирации, обсъждани от „болни мозъци“, са фалшифицирането на
президентските избори, за да
не победи Доналд Тръмп или,
че последвалата „атака на Капитолия“ е всъщнот организирана от демократите.
Лошото е че става въпрос и
за някои от действащите сенатори, за които се надяваме
да се погрижи д-р Милър с належащо предимство. Още - д-р
Милър и негови колеги с подобни виждания, може да се
окажат пред сериозен логистичен проблем - как ефективно,
от чисто хуманитарни подбуди, да институционализират

По-леките случаи на мозъчни отклонения, поради опити
за критично мислене, са също
опасни, според вестник „Ню
Йорк Таймс“. Чарли Уорзъл
(Charlie Warzel), колумнист към
„Таймс“ експерт по "Онлайн радикализация", предупреждава
читателите си колко е опасно
да се гмуркат в морето "електронна" информация въоръжени само със собствения си
ум. Първо, критичното мислене води до фокусиране на вашето скъпоценно внимание
върху подли теоретици, чиято
единствена цел е да ви заблудят. За разлика от приятелски
настроените менажери на наратива от „Таймс“, които искат
само да бъдат сигурни, че вие
достатъчно силно треперите от
страх пред опасности от рода на
вируси, руснаци, гадни съседи,
терористи, бели расисти (не и
черни!) и, най-важното, от естествената тенденция за погрешно мислене, която, не дай
си Боже, да се е заселила вече
във вашия мозък. Тогава разчитайте на нашите специалисти по
наратива! Не напъвайте опасно
мозъка си, релаксирайте! Опасно е! Нашият вестник „Ню Йорк
Таймс“ ще ви приспи без проблеми. Само затворете веднага Интернет търсачката.
За тези, които пренебрегват източници като „Ню Йорк
Таймс“ и постоянно се гмуркат в
Интернет, неизбежно стои ежеминутният проблем за ефективно ориентиране в морето
от нова информация, в което
не се знае кое е фейк и кое не е.
Тук се налага да се усвои нашата най-модерна технология за
индивидуално филтриране на
информацията, която ви залива. Последното е абсолютно
необходимо за вземане на правилните решения.
Следва
брой 26, 6 юли 2021 г.
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Думи за приятел

риятелят е Георги Сапунджиев. Напусна
ни. Отдели се от тукашния свят и сигурно гледа някъде отгоре с привичния си ироничен поглед и
полуусмивка на човек, комуто
са ясни повечето от нещата.
Повечето. Това е. За Жоро нещата бяха повече от ясни. Сигурно това е припалвало онази виталност, хумор, сарказъм, пародийност в оценките
му за явленията и хората, за
дереджето на държавата и за
всичко, което може да обрисува портрета на нашия живот.
Нашият живот днес.
Странно, но думата приятел
е категория, която няма минало време. За да го получи, необходимо е да се каже – имах
приятел, той си отиде. Жоро
си отиде, но той остава приятел,
ако щете и само с главни букви. Остава приятел на всички
в „Нова Зора”, той ни намери
някога, той ни включи в своя
кръг на приятели, остана с
нас, въпреки превратностите
на времето и политиката.
Георги Сапунджиев е роден в годините, когато България гонеше деветия си милион по брой на население. Отиде си, когато България главоломно се срива до шест, и може
би скоро, до петте си милиона.
Това не е просто демография,
това е диагноза.
Георги Сапунджиев бе инженер по образование и писател по душа. Бе обучаван да
изгражда, да развива, да опазва,
да бъде личност. Професионалният му път бе възходящ: директор на Института за комплексни транспортни проблеми; съветник на министъ-

ра на транспорта; началник
на управление; дълги години работи в Полша по същата проблематика; после, вече
завърнал се, е председател на
Асоциацията на научните работници в транспорта, и неин
създател впрочем! Автор е на
повече от сто и петдесет научни разработки и трудове, и
писател. Казват обикновено,
че не е професионален писател. Не би и могъл. В творбите
на Жоро имаше вложена повече писателската душа, жаждата за справедливост и безкомпромисната оценка на смазващия ботуш на посредствеността и угодничеството. Така
се родиха книгите му „Светът
и България – деградация на морала”, „Нищета на духа”, „Бунтът на дупките”, „Калигула в
София”, поетичната му изповед „Моят дом си ти”. Сигурно пропускам някои творби,
но това едва ли е толкова съществено. Най-важното е, че
Жоро успя да превърне съзнателния си живот в меч и перо.
Меч, за да сече главите на многоглавата бездушна хидра на
новия ред у нас, и перо, за да
опише и погали онези, слабите, победените, безнадеждните и да попари конформистите и кариеристите.
Затова и не понасяше
никак Ганьовщината. Хаджифратювщината го изпълваше с унищожителен гняв и сарказъм. Коментарите му в публицистичните предавания, найвече в разговори с журналиста
Велизар Енчев, ежедневната
му битка с безотговорността, бездушието и алчността
на „отговорните фактори” го
водеха по неговата „Виа Доло-

Георги Сапунджиев
роса“. Рядко се отказваше от
схватка, на собствен гръб изнесе битката със зловещата
компания „Хилд”, намерила
иновативен начин да съдере
и последната риза от гърба на
бедния и вече немощен българин, да му прибере мизерната
пенсия и да му обещае светло
бъдеще... Боже, мили! Жоро
се преобличаше като клошар,
за да натрупа факти и доказателства, документи и подходи, и успя. Компанията се покри, „потъна” някак и изчезна. Конкретно, но сигурно, не и
завинаги, все пак той победи.
Срещаше се с градоначалници, разработваше стратегии за
освобождението на столицата от замърсяването, някои му
се довериха, повечето – не. Но
нима не е това съдбата и на
апостолите?
Георги Сапунджиев, приятелят, винаги носеше в раницата една добра дума, една
полезна идея, една хумореска,

и с него повечето пътеки бяха
достъпни. Жоро – домакинът
на толкова много празници
по Гергьовден; домакинът на
онзи ресторант в „Лозенец“,
където превръщаше имения
си ден в интелектуално събиране и събитие, в търсене на
по-добри пътища, в място, където хората с качества не се
чувстват самотни, където финесът и благородството не са
изпразнени от смисъл понятия, защото самият той беше
такъв, блестящ, елегантен и
най-вече - умен...
Болката, неразбирането, огромната му страст да живее на
висока скорост, се оказаха прекомерни. Заболя от тежка болест. Лекарите му дадоха шест
месеца живот. Той изтръгна от
съдбата шест години. Обяви
война на болестта по неговия си
начин. Изстиска до край съвременните „оръжия” – интернет,
публикации на учени, светила в медицината и в езотериката, рецепти на мъдри лечители, принтери, хартия, имейли... Всичко, което можеше да
му даде днешния ден. Увлече се
дълбоко по екзистенциалната
психология, не губеше кураж,
когато дори за триста метра
трябваше да вика такси, имаше хъс. И вероятно надежда.
Успя. И не се призна за победен.
Моля за прошка, ако тук-там
се намесват клишета. Но Жоро
не оставяше приятел в беда.
Да подаде ръка, да извади от положение, да намери някой лев,
да окуражи... Всичко. Всичко
това е Жоро. И още много други неща, които всеки човек –
вселена, разбира се, носи със
себе си, отнася със себе си.

ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ
От стр. 12

Ето защо бързаме да разкажем потребното, да направим
и поправим нещо. Житейският ни път се вие ту по равното,
ту по кози пътеки, ту по нанадолнището. Успех или несполука, радост или мъка, добро
или злочестина, щастие или
неволя – всичко е част от живота.
Човекът е пътник. Паскал
го е назовал „мислеща тръстика“, а Роден го е изобразил като
мислител, подпрял с ръка препатилата си глава, цял потънал
в спомени и копнеж просто да
бъде чут. Да бъде разбрана –
това е потребно на всяка личност. Надеждата че рано или
късно ще бъдем разбрани, ни
крепи, насърчава, обнадеждава. Особено в нашето объркано време, в което контрарево-

люционната смяна на системата е наситена с озлобление
и предубеждение.
От юношеска и младежка
възраст съм убеден радетел
на социалистическия идеал за решителна промяна в
обществото. Той и досега ме
вдъхновява и крепи. За разлика от първите две национални
катастрофи, отприщили всеобща покруса, ние, тогавашните млади българи, преживяхме поредния погром след
Втората световна война като
начало на съзидателен живот и свят на справедливост,
солидарност, взаимно зачитане, равни възможности за
всички.
Тези идеали бяха в основата и на професионалния ми
избор – правната уредба на обществото. В самия връх на моя-
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та младост, както поетите се изразяват, влязох в политиката и
на различните длъжности, на
които бях избиран, участвах
в градежа и модернизацията
на Отечеството. Впечатленията от това време предлагам на
вниманието на непредубедени читатели.
Чрез моето свидетелстване за тия десетилетия, отново хвърлям поглед върху пътя
през годините. Проучвал съм
съвестно документи и изследвания за всичко, което се отнася до съдбата на Родината,
която за съжаление постоянно е
свързана с волята и интересите
на велики сили. Разбира се, осланям се на своя дневник и архив, на собствените си наблюдения, впечатления, памет. В
това е вложено моето мнение за
политически събития и обраin memoriam

ти, както и за хора, свързани
с тях.
Не съм следвал хронологията на събитията. Писал съм според избора на разума и сърцето. Налагаше се да съпоставям
историческите и документалните факти с личните ми спомени.
В този смисъл книгата „Поврати“ не е цялостно проучване
на исторически събития, а е
отглас на мои преживявания.
Фактите, обстоятелствата,
документите, числата, сравненията и размислите в тази книга
са подвластни само на истината, зазидана във времето. Струва ми се, че имам дълг да говоря за тази истина, да я браня от
злоезичия и хули. А право на читателите, изследователите и потомството е да отсъдят доколко
са успешни чистите ми намерения и усилия.

„...Забравеното се изплъзва
от езика на знаците и от паметта се ражда справедливостта – за човека и единствено за
човека. Ражда се не като реч, която човек може да премълчи или
разгласи, а като глас; не като
саморъчно свидетелство, а
като жест на призив или като
призвание... С вярата, че си предават език, хората всъщност
си дават едни на други глас, и говорейки, поверяват сами себе си
на справедливостта – без опрощение”. Това са думи на един
съвременен мислител. С пълна сила важат и за приятеля
Георги Сапунджиев.
С обич, Жоро.
Ти не само знаеше много, но имаше куража да го кажеш.
Оруел го е описал съвършено – във времена на универсален упадък, произнасянето на истината е революционен акт.
29 юни 2021 г.
Илияна Велева
БългариЯ над всиЧко!
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а 4 юни, Голямата зала на БАН, бе
препълнена от ценители на творчеството на Георги Йорданов – държавник, изявен ръководител и политик от близкото минало, ненадминат и неповторим министър и деятел на културата, незаобиколим авторитет в дълбоките измерения
на нейните стойности. Предстоеше премиера
на третата негова книга „Поврати” от поредицата „Притаени мигове”, едно особено високо
достижение в дейността на издателствата „Захарий Стоянов” и „Светулка-44 АТЕНЕЙ”.
За премиерата се писа в много издания, но
при все това, за читателите на „Нова Зора” остава
без отговор недоумението, защо чак месец след
събитието, редакцията на вестника се връща
към него? Въпросът е напълно в реда на нещата, тъй като става дума за един от най-ценените
и верен през годините автор, приятел и поддръжник на каузата на вестника.
Затова нека припомним - за „Поврати” писа
още в бр. 45 от 10 ноември миналата година, непрежалимият Тодор Коруев. Неговият тревожен глас, вместо отговор на въпросите, които
Георги Йорданов задава в своята книга, прозвуча тогава с разтърсващото му и отрезвително:
„Накъде отиваш, Отечество!”.
В бр. 20 от 25 май т.г., публикувахме текста
„Последица от студената война” – едно свидетелство на Георги Йорданов в неговата книга за т.нар „процес на века” и обвинението към
България чрез скалъпеното съдебно преследване на служителя от БГА „Балкан” – Сергей
Антонов.
Днес на просветеното внимание на нашите
читатели предлагаме текста на ВМЕСТО ВЪВЕ-

ДЕНИЕ – особеният предговор на автора на
„Поврати”. Предлагаме тези вълнуващи страници, защото се оказа, че не можем да предложим текста на потресаващата реч на Георги Йорданов, която той произнесе в деня на
премиерата на неговата книга. Реч, която изправи публиката в Голямата зала на БАН на
крака, и където такива гръмотевични аплаузи и одобрителни възгласи пишещият тези
редове не помни, въпреки че е присъствал на
стотици премиери, изложби и спектакли.
За чест на редакцията направихме и невъзможното дори, да се снабдим със запис на вълнуващите думи на Георги Йорданов. Не пестихме усилия, но трябва да подчертаем, че го
направихме постфактум. Като хора информирани за стойностите на събитието, би следвало
да се подготвим със съответната техническа съоръженост, но не би. Същата грешка, оказва се,
бяха допуснали и организаторите. Така, един
вълнуващ и пламенен миг, остана незаписан.
Не възстановим се оказа високият и непостижим образец на слово и дух, осветили непрогледния мрак на настоящото и миналото, но и
просветили с надежда за Отечество, хоризонтите на бъдещето.
За наше извинение и за успокоение на читателите ни, не сме се отказали да поправим
грешката си. Живеем с надеждата, че след това
наше признание все пак ще се намери някой
по-предвидлив от нас, който да е направил запис на словото на Георги Йорданов. Ние ще го
поместим на нашите страници като свидетелство на неумиращата надежда и укрепващия
народностен дух.

ВМЕСТО
ВЪВЕДЕНИЕ
Георги ЙОРДАНОВ

Е

то че дойде време да
представя пред читателите и третата книга на „Притаени мигове“. Озаглавих я „Поврати“,
тъй като повратните моменти в битието са негаснещите
въглени на паметта. Паметта,
която ни стряска в радост и
тъга, паметта, която ни буди
от сън. Духовният товар на
преживяното изпълва и моите дни и нощи като ме окриля
или натъжава. А споделените
в книгата спомени и вълнения може би са своеобразно
отражение и на отрязък от
обществения живот.
От събитията, които се разразиха в Източна Европа през
есента на 1989 г., се изнизаха
30 сложни, противоречиви,
паметни години. Ознаменувани с дълбоки промени в политическия и социалния живот, те отнесоха в небитието
драматични, съдбовни лични преживявания. Бяха отреСтр. 12

чени, осквернени и разрушени създавани в продължение
на близо половин век непреходни материални и духовни
ценности. Нима напусто сме
учили, работили, мечтали?
Ще дочакаме ли присъдата
на историята за социалистическия градеж като пленници на
изкривени, злонамерени внушения? Нима времето, което
си отиде, е наситено само с
трагизъм и грешки, а не преди
всичко с честни усилия, увенчани с горди постижения на българския творчески дух?
Каква е тая българска
орис – да започваме все от
началото, постоянно да говорим за отминали години, а
да не извличаме мъдрост от
тяхната същност? Въпреки че
един от непреходните уроци на
българската история е при големи обществени промени да
не се отрича и руши всичко,
защото нищо не се създава на
пусто място.
Тъжно и страшно става, че
днес се извършва посегателство над българската история, над нашия народен дух.
Младите, които учат „друга
истина“ за отминалите години, все по-рядко могат да
приемат фактите и мнението на своите родители, дядовци, баби. Така се създава

благоприятна среда историческата летопис да се изопачава и пренаписва. Не може
да се отрече, че в това отношение хората, които раболепно
обслужват и чужда воля, постигат известен успех. Жалко
е, че първи помощници на
неолиберализма и глобализма в българските условия,
се оказват отродени местни наемници, които подемат лъжите, сеят клеветите.
Но те забравят мъдрото предупреждение на Емил Зола:

Антология

Отчуждение
Първан СТЕФАНОВ
Студени улици. Студени здания.
Студено ми е като никой път.
Превърнали сме дните в разстояния,
които вече страшно ни делят.
Гнезда си свиваме под свои стрехи.
От болката на друг не ни боли.
И става тъй, че в новите си дрехи
не сме това, което сме били.
И често пъти като зимен вятър
един въпрос плющи над съвестта:
защо и добрината на сърцата
ще трябва да изхвърлим с бедността?
Въжето на войнишката ни дружба
полека се разнищва на влакна.
Ценим се повече по ранг и служба,
сдружаваме се по величина.
О, колко ме измъчва туй изкуство.
И се боя, че в тоя свят голям
на митинги и колективни чувства
бих могъл да остана страшно сам.
1958

„Ако накарате истината да
замлъкне и я погребете дълбоко в земята, тя ще поникне,
набрала такава експлозивна
сила, че ще помете всичко по
пътя си.“

И така, назад е преживяното. Лошо или добро, то е
част от нас. Което е било, няма
и не може да се върне. Никога
едно раждане и една смърт
не се повтарят. В тоя безкраен
световъртеж всичко е свързано с човека, а той чрез безчет
видими и невидими нишки, е
съединен и с обществени събития. Мярка за нещата и смисъл на развитието е личността
– вечният куриер, който носи,
пази и препраща спомени, поуки, ценности. С това богатее човешкото мироздание.
Ние сме обладани от постоянна вяра, но не може да не
мислим и за времето, когато
няма да ни има.
На стр. 11

Премиера на книгата „Поврати“ на Георги Йорданов в БАН.
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