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Здравейте, скъпи социали-
сти, симпатизанти, 

коалиционни партньори от 
голямото ляво обединение и гос-
ти. 

Здравейте деца, младежи, 
майки и бащи, баби и дядовци. 

Добре дошли на нашата Бузлу-
джа. Хора от цяла България - мла-
ди и стари, на различни възрасти 
и с професии, но заедно, водени от 
общ идеал за справедливост, соли-
дарност, мир и равенство. 

Добре дошли. 
Днес сме тук, за да почетем 

героите и предците ни - Хаджи 
Димитър и четниците му, на ан-

тифашистите от Габровско-Се-
влиевския отряд, на Димитър 
Благоев-Дядото и неговите съ-
мишленици, които положиха 
началото на връх Бузлуджа пре-
ди 130 г. 130 години борби, става-
не и падане, грешки и възход, но 
винаги със стремеж към по-до-
брото бъдеще на България.

И когато са умирали с песен 
на уста, и когато са построили с 
ръцете и ума си съвременна Бъл-
гария, нашите предци са водени 
само от едно - от любовта към 
Отечеството. Поклон пред тях-
ното дело. 

Много от мечтите им остана-

ха мираж. Чистата и свята репу-
блика се оказа  поробена от свои 
държава. В правовата и социал-
на България цари беззаконие 
и нищета. Суверенната и неза-
висима България се превърна в 
разграден двор на чужди интере-
си. 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 външ-
ните сили, които ни натискаха да 
променим същността си. 

На стр. 2

да възвисим българия! заедно!

Н
а 03.07.2021 г. (събота), в местността Ис-
торическа поляна под връх Бузлуджа, се 
проведе традиционният събор на Българ-
ската социалистическа партия, с който се 

отбеляза 130 години от организираното социалис-
тическо движение в България.

От сутринта се извиха хора под звуците на Бер-
ковската духова музика. Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова отиде при хората и им раздаде червени 

рози. Водачите на листи на „БСП за България”, как-
то и представителите на коалиционните партньори, 
се качиха на сцената под звуците на песента „Една 
българска роза” в изпълнение на Маргарита Храно-
ва. Бе връчена и наградата на Националния съвет на 
БСП на името на Димитър Благоев, на проф. Петър-
Емил Митев. 

Пред събралото се множество Корнелия Нинова 
произнесе традиционното си слово.

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.
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В 
Програмите на свои-
те три редовни кон-
греса (последният на 
14.07.2018 г.) ПП „Нова 

Зора” поставя като трето ос-
новно направление в соята 
дейност, създаването на Еди-
нен народен фронт (ЕНФ) 
за  излизане на България от 
перманентните кризи и ней-
ното оцеляване, чрез нов мо-
дел за политическо и социал-
но-икономическо развитие, 
в условията на съдбоносните 
предизвикателства. Защото в  
своята над 140 г. история, Тре-
тата Българска държава ни-
кога не е претърпявала такъв 
срив, граничещ с откровен 
цинизъм на външните „мен-
тори” и поставилите се в тя-
хна услуга български полити-
ци, по време на т.нар. „преход” 
от социализъм към див капи-
тализъм, наречен пазарна ико-
номика. Ръководени от тези съ-
ображения, ние предложихме 
обединяване на национална-
та енергия, на базата на  пре-
одоляване на конфронтацията 
в обществото чрез помирение, 
единение и възраждане, като 
основа за консолидация на ле-
вия и десния патриотизъм, за 
спасяването на Отечеството 
ни - Република България. В 
Програмата подчертаваме, че 
нито една  политическа пар-
тия или социална група не 

може да изведе сама страна-
та от дълбоката материална 
и морална криза. Нараства-
щите опасности на глобали-
зиращия се свят могат да бъ-
дат посрещани и преодолява-
ни само, ако българският народ 
бъде консолидиран на базата 
на програма с ясна стратеги-
ческа цел – запазване и ук-
репване на българската на-
ционална държава. Ние счи-
таме, че няма кой друг, освен 
българските социалисти и 
патриоти, обединени в Еди-
нен народен фронт на хора-
та на социалната кауза и лю-
бовта към Отечеството, да из-
пълнят историческата задача 
за изграждане на нова социал-
на България, на базата на сво-
бодата и единната консоли-
дирана национална общност, 
чрез солидарност и справед-
ливост. Затова призовахме към 
обществен диалог и съгласие по 
основните стратегически цели 
на България, ясно формулира-
не на националните интере-
си и поставянето им над пар-
тийните. Потенциалните учас-
тници в ЕНФ следва да оставят 
встрани програмните си разли-
чия и да се обединят за пости-
гане на определени основни 
политически цели като издиг-
нат основополагащи лозунги, 
приемливи за всички. В програ-
мата ние определихме и 32 ос-

новни цели на ЕНФ, които в 
значителна степен съвпадат с 
Предизборната платформа на 
Коалицията от партии „БСП за 
България”, за изборите на на-
родни представители в 46-то-
то Народно събрание, насро-
чени за 11.07.2021 г. В резултат 
на решенията на Националния 
съвет на БСП, под ръководство-
то на председателя на партия-
та г-жа Корнелия Нинова, за-
вършиха преговори и бяха 
подписани двустранни спо-
разумения с различни поли-
тически партии, (извън досе-
гашните пет от коалиция „БСП 
за България”) и патриотич-
ни граждански движения. На 
последното заседание на Цен-
тралния 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 - предсе-

дател Емил Георгиев;
3. ПК Тракия - председател 

Стефан Начев;
4. Комунистическа партия - 

първи секретар Ал. Паунов;
5. ПП Алтернатива на бъл-

гарското възраждане - предсе-
дател Румен Петков;

6. ГП Нормална държава - 
председател Георги Кадиев;

7. Движение на непартий-
ните кандидати - председател 
Минчо Христов; 

8. ПП Българската пролет - 
председател Велизар Енчев;

9. ОКЗНИ председател – До-
бромир Задгорски;

10. ГД Народна сила – пред-
седател Георги Димов;

11. Федерация на потреби-
телите - Емил Драндаров;

12. ПП „Българската леви-
ца” - председател Боян Киров; 

13. ПП Движение за социа-
лен 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 - председа-
тел Младен Иванов; 

17. Обединен блок на труда 
- председател Екатерина Ата-
насова; 

18. НСО ЗАЩИТА – предсе-
дател Красимир Митов.

Нито „Нова Зора”, нито коя-
то и да е от изброените по-горе 
партии, организации и движе-
ния, както вече отбелязахме, не 
е в състояние да извърши не-
обходимата спасителна кон-
солидация на обществото, да 
събере за градивно начало ос-
татъчната макар енергия на на-
цията. Разбира се, един меха-
ничен сбор от юридически 
субекти не може да свърши 
необходимото за обществото 
единение. Без прокламирането 
на идеи за нови социални от-
говорности и нови национал-
ни приоритети, много не може 
да се постигне. Но началото е 
все пак обнадеждаващо. По-
казател в това отношение са 
нестихващите критики на по-
етия под председателството на 
Корнелия Нинова опит за об-
новление за БСП. Възвръща-
не на доверието към партията 
обаче, не е възможно да се по-
стигне като с декрет. „Увлечени-

ята” на много от нейните пре-
дишни ръководства, които едва 
ли не заставяха редовите со-
циалисти да се съгласяват с 
политики перпендикулярни 
на собствените им разбира-
ния, не са забравени. Помнят 
се и „отлюспванията” извър-
шени от тези ръководства, за-
ради политическата конюнк-
тура, жертва на които станаха 
едни от най-верните членове 
на БСП, задето са работили 
за комунистите. Днес махало-
то се връща и в неговото оз-
дравително движение остава 

да живее надеждата за ново, 
за истински вярно и потреб-
но за обществото  движение 
напред.

В своето последно интер-
вю Мартин Хайдегер, послед-
ният велик мислител на ХХ 
век, формулира неизменната 
координатна система на чо-
вешките ценности: „Всичко ва-
жно и голямо е възникнало само 
от това, че човекът е имал Ро-
дина, и че е бил вкоренен в тра-
дицията”. 

В много отношения през 
последните четири години 
БСП се вписваше в координа-
тите от „завещанието на Хайде-
гер”. 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 Бълга-
рия!

ЦЕНТРАЛЕН 
ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ
НА ПП „НОВА ЗОРА”:
Председател: Минчо Минчев

Купуването и продаването 
на гласове е престъпление.

АКЦИЯ „ЗОРА“ АКЦИЯ „ЗОРА“

НА ИЗБОРИТЕ – В ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ!

От стр. 1

Издържахме, не се преда-
дохме и не се продадохме бла-
годарение на вас. Поклон на 
вашите почтеност, морал и 
чистота, вяра и сила. Промя-
ната започна от нас - започна 
преди 4 години, продължи на 4 
април, продължава и в дейст-
вията на служебния кабинет.

Но тепърва предстои ней-
ното продължение. Промяната 
започна от нас и е наш дълг да я 
завършим.

Скъпи социалисти,
Напоследък някой се опит-

ва да злоупотребява с нашите 
усилия и да ни нарича статукво. 
Няма да го позволим. Къде бяха 
новите проекти, когато българ-
ските социалисти ни преследва-
ха, уволняваха и гонеха, само за-
щото мислихме различно и сме 
социалисти. Къде бяха, когато 
от трибуната на българския 
парламент ни пращаха в Си-
бир. Когато бяхме при хората 
в Странджа, а ни обвиняваха, 
че сме заплаха за национал-
ната сигурност и ни водеха в 
полиция и прокуратура. Къде 
бяха, когато само ние се из-
правихме срещу корупцията и 
Бойко Борисов изправи стро-
ителните 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 наша-

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 социали-
сти, се отричат от биографи-
ите 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 партии-
еднодневки. Каквото и да гово-

рят за нас, нас ни има 130 годи-
ни, 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.

Скъпи български гражда-
ни,

изострете сетивата си, от-
ворите душите си, очите и 
ушите си. Да, моделът ГЕРБ и 
Борисов е разклатен, но не си 

е отишъл. Нека направим връ-
щането му невъзможно. Нека 
не позволим промяната да ста-
не подмяна. Крачка ни  дели от 
промяната до подмяната. Нека 
не позволяваме старите кук-
ловод да се оттеглят в сенки 
временно и да ни предложат 
уж нов проект на стария мо-
дел. Ние искаме истинска про-
мяна и не ви я предлагаме като 
концерт на чалга или патрио-
тични песни. Предлагаме ви я 
като план за бъдещето на Бъл-

гария. Защото знаем какво 
трябва да направим. Можем 
да го направим. Защото иска-
ме правова държава, в която 
всички са равни пред закона, 
а не богатите по-равни от бе-
дните. Искаме справедливост 
за извършени престъпления. 
Искаме социална държава. 
Искаме да имаме български 
народ и да не изчезне в демо-
графската катастрофа. Дос-
тойни заплати и пенсии. Този 
народ да е здрав. Да диша чист 
въздух, да яде чиста храна и да 
ходи по българската земя, ко-
ято да ни храни. Това е наши-
ят план за България. И най-ве-
че - да се преборим с бедността 
и нищетата.

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 съпротивля-
ват, преизчисляване на пенсии-
те ще има, ако ще и да е условие 
за създаване на кабинет. И да не 
ви заблуждават, че няма пари 
- крадоха 10 милиарда годиш-
но, а пенсиите струват мили-
ард и половина. Ще има Закон 
за възрастните хора, защото 
заслужават достойни стари-
ни. Имате право на социален 
живот и социална активност. 

Ще има 9 процента ДДС на ле-
карствата, защото не може да 
делите стотинките между хля-
ба и здравето. 

Мили млади хора, с деца, с 
колички. 

Бъдещето е пред вас. Как-
вото и да правим, ако няма на-
род, за когото да го правим, 
няма никакъв смисъл. Затова 
за вас ще има необлагаем ми-
нимум 500 лв. за доходите ви 
за всяко дете.  Майчинството 
през втората година ще бъде 
10 минимални работни запла-
ти. Ще има безплатни детски 
градини и ясли за децата ви. 
Безплатни учебници и лекар-
ства за децата, помощ на май-
ките-студентки, за да могат да 
учат и отглеждат спокойно бъ-
дещото поколение. 

Скъпи социалисти, 
искаме и нашият народ да 

бъде здрав. Болниците няма 
да бъдат търговски друже-
ства, 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 гражда-
нин има право на безплатно 
здравеопазване. Това искаме 
за българския народ. Пак там 

пише, че средното, основното 
и висшето образование в дър-
жавните, общински училища 
и университети е безплатно. 
Затова искаме достъп до без-
платно образование. Искаме 
по един учебник за един клас 
за един предмет в цялата стра-
на и в него да пише истината 
за България. Да пише исти-
ната за нашата култура, цен-
ности, традиции, за силата на 
българската духовност. Иска-
ме 1 % от БВП да бъде за кул-
тура. Нека да отдадем уваже-
нието си към хората, които в 
най-трудните години поддър-
жат нашите дух и ценности - 
читалища, библиотеки, хора 
на изкуството. 

Искаме българската земя 
да храни българския народ, 
защото е възможно. Затова на-
шата грижа ще бъде към ма-
лък и среден бизнес, към про-
изводители на българско месо, 
мляко, плодове и зеленчуци, 
ще има напоителни системи, 
ще има тържища. Ще има чис-
та природа, въздух и земя. Ще 
върнем суверенна и незави-
сима България, в която чужди 
войници не могат да нахлуват 
в българска собственост без-
наказано. В която нашите съ-
седи не виждат европейско-
то си бъдеще на гърба на бъл-
гарския национален интерес. 

Независима и суверенна Бъл-
гария, която поддържа прия-
телски и добросъседки отно-
шения и диалог не само със 
съседите ни, но и с Русия, за-
щото това диктува нашия на-
ционален интерес.

Вярвам че ще запазим де-
цата 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 бъде-
щето на България. Нека бъдем 
европейци, но не втора ръка, 
а равностойни на всички ев-
ропейски народи - такива, ка-
квито сме и каквито заръча да 
бъдем Васил Левски. 

Изстраданата ни промяна 
ще бъде заслужена победа на 
11 юли с номер 4 и „БСП за Бъл-
гария”. 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 обе-
динихме 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 започ-
нем още в неделя, в Благоевград. 
Нека пожелаем на другарите 
ни в Благоевград, победа. 

Скъпи български гражда-
ни, където и да се намирате, 

в България и по света,
Промяната на вашия жи-

вот е във вашите ръце и в на-
шите възможности. На едно 
възрожденско читалище, на 
входа, стои надпи: "Помогни 
ми да те возвися". Нека да си 
подадем ръка, заедно да въз-
висим България, да я изведем 
на пътя на добруването на 
българския народ. Нека заед-
но да довършим промяна до-
край. Нека да има сигурност 
в нея и тя да бъде с грижа за 
всеки един от вас. С грижа за 
теб!

да възвисим българия! заедно!

В четвъртък, 1 юли, като 
част от предизборната й оби-
колка, председателят на Коали-
ция „БСП за България“ Корне-
лия Нинова, посети град Пле-
вен. На срещата с ръководство-
то и актива на ПП „Нова Зора“, 
тя беше придружавана и от чле-
на на Изпълнителното бюро на 
БСП Стефан Буржев. На среща-
та председателят на областната 
организация на ПП „Нова Зора“ 
докладва за готовността на пар-
тията като коалиционен парт-
ньор за постигнатата пълна мо-
билизация на организационни-
те структури в област Плевен.
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Една народна мъдрост 
гласи, че когато вълкът 
остарее, става за резил 
на кучетата. Същото се 

случва и с някои политици, ко-
гато паднат от власт. Някои от 
тях продължават да сънуват ста-
рото добро - за тях, не за упра-
вляваните, време. И продължа-
ват 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 дока-
то отдъхва на някоя полянка, из-
яжда хляба на своята пиарка 
Севделина Арнаудова, разсми-
вайки оредяващата си публика 
с лакърдии за служебното пра-
вителство и президента Радев. 

Миналата събота, на 26 
юни, в сайта на вестник „Сега“ 
беше публикувана малка част 
от Бойко-Борисовите „остроу-
мия“, които могат да бъдат обяс-
нени, но не и оправдани с настъ-
пилата природна жега. При 35-
40 градуса на сянка, може да 
слънчаса всяка „капачуна“, но 
не всяка уста може да избъл-
ва толкова глупости. Например 
че президентът Румен Радев 
бил шпионирал Бойко Борисов 

с дрон. Или пък, че за да дока-
же как служебното правителство 
умишлено източва язовирите, 
за да компрометира предишно-
то управление, бившият вице-
премиер и настоящ заместник-
председател на ГЕРБ Томислав 
Дончев купувал и оставял вест-
ници край въпросните водо-
еми. Борисов, който обвиняваше 
комунистите, че са му попречили 
да завърши в Харвард, нападна 
точно възпитаниците на този 
престижен университет – слу-
жебните министри Асен Васи-
лев и Кирил Петков. Които, ви-
дите 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 продъл-
жат да харчат. Който не вярва, 
да види как край хижа „Студе-
на“ до Перник, Борисов пози-
ра с подарената му от млади-
те гербери икона на Божията 
майка. Редом с него е бивши-
ят министър на здравеопазва-
нето и финансите Кирил Ана-
ниев. 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 из-
лизаха радостни вести за по-
вишения кредитен рейтинг на 
България. 

Понеже Борисов каза, че 
след него никога повече евро-
пейски лидери нямало да се 
разхождат под ръка с българ-
ския премиер из София, ще му 
припомня нещо от приказките 
на истинската Шехерезада. В 
една от историите, които тя раз-

казва, героинята е жена на сул-
тана, който кръшкал с една от 
робините си. Тогава султанката 
наредила да доведат в двореца 
градския каналджия, да го из-
къпят и доведат в спалнята й. 
После му посветила безценни 
дни и нощи. Но като разбрала, 
че съпругът й се връща от лов, 
изпратила набързо любовни-
ка 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 международ-
ния престиж на нашия „Лидер“.

Междувременно служебно-
то правителство продължава да 
изравя нови и нови смрадли-
ви доказателства за ендемич-
ната корупция по време на 
„най-успешното“ управление. 
Но как съдружниците в прес-
тъпленията „оборват“ служеб-
ните министри? Те просто се 
опитват да доказват, че „и едни-
те, и другите, са маскари“. Заб-
равили избирателно за къща-
та в Барселона, милионите в 
500-еврови банкноти и злат-
ните кюлчета в чекмеджето 
на нощното шкафче на Бори-
сов в резиденция „Бояна“, те 
опищяха орталъка за имотите 
на тези, които замениха „ка-
линките“ на ГЕРБ. Например, 
за фирмата, която новият шеф 
на НАП Румен Спецов бил прех-
върлил на криминално прояве-
но лица; за имотите на служеб-
ния вицепремиер и министър 
на вътрешните работи Бойко 
Рашков и други „Приказки от 
1001 нощ“. Според агитпропи-
те на ГЕРБ, зловещите раз-

крития за незаконните транс-
плантации в болница „Лозе-
нец“, за фалшивите протоколи 
от несъстояли се заседания на 
Директорския борд в болни-
ца „Александровска“, с които се 
оправдават колосални харчо-
ве, за „лекуваните по докумен-
ти“ бъбречно болни в „Пиро-
гов“ и други, са просто проя-
ви на реваншизъм. И разбира 
се, „колективите“ излизат ор-
ганизирано на протест срещу 
опетняването на медицинска-
та професия от страна на слу-
жебното правителство. Про-
тестира и колективът в Наци-
оналния 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 разреше-
ние за строеж на небостърга-
ча „Златен век“. Протестират 
не пред Софийска община, а 
пред ДНСК. А бившият пред-
седател на НС и бивш служе-
бен премиер Огнян Герджи-
ков, рекламира тази Вавилон-
ска кула, сравнявайки я със 
символа на Париж, Айфелова-
та кула. Но не обяснява защо 
строежът е спрян от Столична 
община, в която синът му е об-
щински служител. И тук някой 
се опитва да ни разказва „При-
казки от 1001 нощи“, пропус-
кайки скандалните продажби 
на апартаменти от „Артекс“ 
на някогашните властимащи 
от ГЕРБ като Цветан Цвета-
нов, Цецка Цачева, Вежди Ра-
шидов и някои заместник-ми-

нистри в кабинета „Борисов-2“.
Историята се повтаря. 

Този път – като фарс. Второто 
правителство на Борисов пад-
на заради „Апартамент гейт“, 
третото доизкара мандата, но 
ще бъде запомнено с коруп-
цията и санкционирането от 
САЩ на двама олигарси, два-
ма бивши заместник-минист-
ри, един бивш шеф на ДАБЧ 
и един заместник-председател 
на Бюрото за контрол на СРС. 
В меморандума на американ-
ското финансово ведомство се 
споменаваше и един „дейст-
ващ политически лидер“, ко-
гото 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 обя-
вят за „персона нон грата“ в 
Америка. Белким се събудят и 
членовете на ВСС, които го „из-
браха“ в състезание с един кон. 
Току-виж „изтекли“ сведения 
за недекларираните имоти на 
38-те магистрати и политици  
в чужбина. Ако сред тях се ока-
же и главният прокурор, нека 
Кьовеши да заповяда! Тогава 
ще се дръпне докрай и завесата 
за тъмните дела на предишно-
то управление. Но тъй като ло-
зето не ще молитва, а мотика, 
надяваме се на здравия разум 
и инстинкта за съхранение на 
българския народ, който го е 
съхранил през вековете на из-
питания. Както казва Левски: 
„Всичко е в нашите задружни 
усилия!“.

Новото превъплъщение на Бойко Борисов

Петко ПЕТКОВ

ШЕХЕРЕЗАДА ОТ БАНКЯ РАЗКАЗВА 
ПРИКАЗКИ ОТ 1001 НОЩ

Атанас ЛАЗОВСКИ

НАЙ-ТЕЖКИЯТ  
КРЪСТ

„Ние носим най-тежкия 
кръст. Потърсени и избрани 
сме от Бога да работим за при-
емане и утвърждаване Цар-
ството Божие на земята…” 
– Такива внушения се преда-
ват на всяко ново поколение 
най-будни българи. Но не са 
ли те признак за наследява-
на и неизлечима вманиаче-
ност? Какви реални истори-
чески дела доказват подобна 
изключителна роля в светов-
ния живот?

Колкото по-същност-
но, по-новаторско и велико 
е едно дело, толкова велико 
би трябвало да бъде и лично-
стното 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 общо-
човешкия живот. И добиваме 
все по-конкретна представа за 
една могъща двигателна сила, 
която съзидателно присъства 
и се разгръща в различни вре-
мена 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 пред-
назначение. Елините, като на-
блюдавали начина им на живот, 
на мислене, на взаимоотноше-
ния; разбиранията им за смър-
тта, 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 въп-
лъти божествената същност 
на Орфей. Той беше предход-
ник на Исус Христос в пропо-
вядването на Любовта – ос-
новният принцип на вселен-
ското битие.

Крайно време е да проучим 
по-масово тези неща. Иначе не 
бихме могли да изпълним до-
край предназначението си с не-
обходимото достойнство. А Ду-
хът, който ни предвожда – 
чрез Свети Иван Рилски, чрез 
съвършените сред богомили-
те, особено чрез Петър Дънов 
през ХХ век – настоятелно пре-
дупреждава: ако не вършим 
работата си като разпростра-
нители и приложители на Бо-
жественото учение за Любо-
вта, последствията ще бъдат 
страшни за нас.

Избрани сме били в неза-
помнени времена съзнател-
но и драговолно да поемаме 
и изтърпяваме неизбежната 
мъка при проправяне на Голе-
мия друм на човечеството на-
горе – към Небето. Петър Дъ-
нов в беседа на 20 май 1923 г., 

с характерния за него стил (съо-
бразяван винаги с възможност-
ите на конкретните слушатели), 
представя нещата така: „Кога-
то Христос дойде за пръв път 
в света, между евреите, Той ги 
попита: Можете ли да работи-
те за мен, за Царството Божие? 
Евреите казаха: Я го разпнете 
този самозванец! Дойде Хрис-
тос в Римското царство… Мо-
жете ли да работите за мен? 
Там пък създадоха инквизиция-
та за Него. Най-после Той дойде 
при англосаксонците. – Може-
те ли да работите заради мен? 
Те казаха: Ние не сме като евре-
ите 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 лопати-
те в ръце, последният час е пред 
тях. – Искате ли да работи-
те заради мен? – Готови сме да 
работим за Теб! – Идете да ра-
ботите, да видите какво ви се 
пада. И сега славяните казват: 
Ние сме родени за страдания. – 
Но след като минете страда-
нията, тогава ще дойде ваша-
та 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 зами-
не от този към горния свят: 
„България ке я биде!” Вероятно 
на нея й е било казано, че не-
бесният кантар вече е отчел 
в края на ХХ век, че сторено-
то е достатъчно, за да не про-
паднем… При гостуването си 
в България няколко години 
преди това тибетският духо-
вен водач предрече, че на бъл-
гарите им предстои небивало 
благоденствие. Проблемът им 
в бъдеще ще бъде дали ще ус-
тоят на изобилието…

Но за кои българи става 
дума? 

Едните съзидават, страдат, 
остават чисти и непреклонни 

и при най-ужасни изпитания, 
докато други стихийно или ор-
ганизирано рушат, сквернят, 
вършат предателства, злепос-
тавят българщината вредом 
по света…

Предводителят повтаря, 
че той казва истините не из-
цяло, а наполовина. Остана-
лото трябва със свои сили да 
постигнем… Останалото – то 
е конкретизирането, умение-
то ни да използваме Светлина-
та, да прилагаме истините при 
решаване на всекидневните 
проблеми…

Вече десетки години правя 
опити да доближавам логиката 
на Силата, която чертае съд-
бата и пътя на човечеството. 
И макар да е немощна моята ло-
гика на обикновен човек, все пак 
нещо поразбрах със собствени 
сили – нещо за българите, за 
неповторимото в тяхната съд-
ба.

Прочетох нещата, които съм 
писал в предишни години по 
темата ИЗБРАН НАРОД. Няма 
какво да съкращавам, да проме-
ням. Минал е някакъв „изпита-
телен срок”. Позициите и разби-
ранията ми остават същите.

БЪЛГАРИТЕ – ДУХОВНИ 
КРЕДИТОРИ НА 
ЧОВЕЧЕСТВОТО

Още при самото си зараж-
дане духовната ни култура се 
е самоангажирала завинаги 
да утвърждава идеите за от-
вореност и синтез в човешко-
то битие на всичките му рав-
нища. И гордостите, и загу-
бите ни в досегашния наш път, 
са пряко свързани с волята да 
се борим за отхвърляне на 
всевластния и сега в цял свят 
РАЗДЕЛИТЕЛНО-ПРОТИВО-
ПОСТАВЕН ПРИНЦИП. Този 
принцип беше и е угоден на съ-
седни и на по-далечни наро-
ди. Те безпроблемно си служат 
с кривините му и печелят лес-

ни победи, извличат облаги.
Ние отхвърлихме пре-

ди повече от хиляда години 
варварската, дяволската ос-
нова на живота земен. Гени-
алното начало беше поставено 
от Константин-Кирил Фило-
соф и от поп Богомил. Подир 
тях нашите духовни водачи ви-
наги са проповядвали систем-
но и целенасочено идеалите 
на съзиданието, братолюби-
ето, единението, хармонията. 
Това са началата на очаквана-
та утрешна същинска циви-
лизация на обединеното чо-
вечество.

И сега – в условията на све-
товната озвереност, на пред-
потопния хаос – принципите 
на Божествената Любов са не-
изменно тачени от истинските 
българи като единствен за тях 
ориентир над всичко.

Народите на нашия полуос-
тров най-сетне трябва да проу-
меят, че спасението и бъдеще-
то им е в единението. „Вели-
ки” сили отвън дълги векове 
използваха некачествените, 
анонимните, разрушителни-
те елементи във всяка отдел-
на балканска страна и така 
създадоха (досъздават и в мо-
мента) необходимия за ко-
варните им интереси „бару-
тен погреб”. А имаме възмож-
ности да се сплотим и да иг-
раем роля като голяма сила в 
световния живот на светов-
ния кръстопът.

В съгласие с традициите на 
българската духовна култура 
нашите периодични издания 
би трябвало да подпомагат не-
отклонно градивните проце-
си: да подкрепят проявите на 
братски чувства и доброже-
лателства; да съдействат за 
взаимно отваряне и враства-
не на общобалканското би-
тие, насечено сега от грани-
ци, предубеждения и омра-
зи; да внушават идеи за сдру-

жена самозащита от външни 
„супер-сили”, а не да насъскват 
съсед срещу съседа.

„Ненормалната” логика на 
духовните ни водачи наис-
тина ни е носила изолация, 
огорчения, щети. Но пък сме 
придобивали – благодарение 
пак на нея - все по-голяма ду-
ховна якост и неуязвимост. 
Век след век е укрепвала не-
победимата наша Държава 
на духа. Доказателство е всеиз-
вестният факт: след петвеков-
ни опити – от две страни! – за 
народностно обезличаване, 
асимилация, физическо из-
требление, съюзеният систе-
мен натиск в крайна сметка 
не успя…

Едва сега, в края на ХХ 
век, тук и там вредом из све-
та се забелязват засилващи се 
склонности да бъде отречен 
в световния живот завинаги 
разделително-противостав-
ния 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 бъдеще-
то. Старите инерции, разбира 
се, са катастрофално неудържи-
ми именно сега. Ожесточените 
до изроденост сблъсъци са 
много и не са само на нашия 
полуостров. Взаимно се съсип-
ват 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 нетър-
пим анахронизъм. Затова не-
минуемо ще отмре. Човеконе-
навистничеството и диваш-
ката агресивност изпадат в 
крайна несъстоятелност. Зло-
то е останало без никакви за-
дръжки, разголена е докрай 
отвратителната му воняща и 
кървава същност. Мнозина от 
нормалните хора се стъписват, 
отчайват се. Струва им се не-
победима сатанинската мощ. 
Не е така!

Закономерно бързо расте 
сега цената на българските и 
на всички досегашни славян-
ски страдания при отстояване 
на по-висши нагласи, тенден-
ции, позиции, стил на отнася-
не. Скъпо платеният от пред-
ците ни опит е жизнено, спа-
сително необходим – особено 
на добронамерените, миро-
любивите балканци. Но и ця-
лото човечество трябва да нау-
чи, че съществува реално та-
къв опит.

Ще се намерят ли днес в 
България достатъчно духом 
зрели творчески личности, го-
дни да продължат самоотвер-
жените многовековни битки 
на духовните ни водачи срещу 
Каиновата световна империя 
с нейните ръждясали вече ме-
ханизми на разделяне и про-
тивопоставяне? Наш наслед-
ствен дълг е да обединяваме 

избрани сТрадания

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 от-
насят едни към други като по-
беснели врагове. Но това е пя-
ната. Това е полуинтелигенци-
ята, юрнала се да политикан-
ства. Тъмните и фарисейските 
души, както навсякъде друга-
де, не са малко и у нас. Чужди са 
за тях високите достойнства. 
Разделянето, противопоста-
вянето, насъскването човек 
срещу човека по външни бе-
лези 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 фак-
тически всекидневно воюват 
със заветите на безсмъртни-
те в нашата хилядолетна ис-
тория.

Древни народи като българ-
ския, ангажирани неотстъпно 
със съзидателните процеси в 
общочовешкото битие, жи-
веят на две нива. В този свят 
(т.нар. „единствена реалност”) 

те може да са и на последно 
място. В горния свят обаче 
тяхната сила, влияние, зна-
чимост непрекъснато растат 
(колкото и невероятно да зву-
чи това за материалистичното 
съзнание, добиращо се до висо-
ки академични степени). Зная 
че за мнозинството от българи-
те, пък за „учените”, е  нераз-
бираема безсмислица следно-
то твърдение на Предводителя: 
„Сега България е в своя златен 
век. Тя кредитира народите.” 
Да, казано е най-кратко, прос-
то. И съвсем точно. Който раз-
бира, не търси допълнителни 
обяснения.

Под „златен век”, а и зад 
това „сега” разбирам не само 

двадесетото столетие, а цяло-
то време след Константин-Ки-
рил Философ и поп Богомил. 
Духовният кредит – това са 
именно осъзнатите и упори-

то отстоявани от духовния ни 
авангард позиции на Божест-
вената Любов – законът над 
законите във Вселената.

3 юли 1993 г.

Древната история на прабългарите започва около средата на 
II-III-ти век.
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П
рез 80-те години на 20 
век в СССР течеше „пе-
рестройка“ и на аван-
сцената излизаха 

нови кумири, неизвестни или 
„засекретени“ до този момент. 
„Архипелаг ГУЛАГ“ на Солже-
ницин отдавна се превеждаше в 
Париж, а академиците Сахаров и 
Амосов използваха свободата на 
словото за невероятни интер-
вюта и публикации („Размисли 
за прогреса, мирното съвмест-
но съществуване и интелекту-
алната свобода“ А. С.). Първият 
беше привърженик на идеята 
за конвергенция на капитали-
зма и социализма, а вторият – 
на смъртното наказание. През 
1980 г., заради публичен протест  
срещу нахлуването в Афганис-
тан,  нобеловият лауреат за 
мир Андрей Сахаров  беше ин-
терниран в Горки (Нижни Нов-
город) за цели 6 години. Бреж-
нев подписа Указ за лишаване-
то му  от всички държавни на-
гради (Сахаров е 3 пъти Герой на 
социалистическия труд).

Най-големи надежди съ-
ветската интелигенция е въз-
лагала 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 най-
леките елементи Н

2 
(деутерий) 

и Н
3 

(тритий) с най-тежкия U
238 

(уран-238), 
,
ще води до увели-

чено съдържание на тритий и 

оттам към интензивна термо-
ядрена реакция. Разбира се Са-
харов е само един гений от гру-
па изключителни руски физи-
ци: 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 ръководство-
то на Юли Харитон в присъст-
вието на Игор Курчатов. Руска-
та Н-бомба тежи само 7 тона 
и може да се превози със съ-
ществуващите бомбардиро-
вачи Ту-16. САЩ нямат такава 
„лека“ бомба. Идеята им за яд-

рена война срещу СССР про-
пада. Третата  световна вой-
на става невъзможна. Започва 
лунната надпревара на САЩ 
и СССР.

Следват други гениални 
идеи на Сахаров: за Цар-тор-
педо и Т-15 за „спяща“ подвод-
ница-дрон, която да се взриви 
с ядрена бомба при конфликт 
край бреговете на САЩ и огро-
мно цунами да  залее цялото из-
точно крайбрежие на Атланти-
ческия океан. Адмирал Фомин, 
отговорен за морските ядрени 
опити, е категорично против: 
„Проектът е людоедски. Ние, во-
енните моряци, се борим с въ-

оръжен противник в открит 
бой!“ Но подводниците стана-
ха невидими, дистанционно 
управляеми и казват, че този 
проект под названието „Посей-
дон“ и днес продължава да е 
част от стратегията на РФ.

След ВСВ събитията в све-
та и постиженията на техни-
ката станаха толкова дина-
мични, че възникнаха нови 
професии като политолози и 
геополитици, чиито анализи, 
предназначени за масовата 
публика, се оказват доста ко-
нюнктурни т.е. обслужващи 
„дълбоката държава“ на едно-
полюсния свят. Физикът Лан-
дау  казва: „Науките биват ес-
тествени, неестествени и про-
тивоестествени. Политология-
та и либерализмът спадат към 
последните“.

Пред очите ни историята на 
ВСВ безцеремонно се прена-
писва. Преди няколко дни, на 
22 юни, канцлерът г-жа А. Мер-
кел,  намери сили да позвъни 
на украинския президент Зе-
ленски, но съвсем съзнателно 
не направи същото за прези-
дента Ал. Лукашенко, на Бела-
рус – републиката, в която все-
ки трети гражданин е станал 
жертва на хитлеристите.

Минаха много години, много 
тайни станаха явни, постепен-
но  ореолът на пророците-диси-
денти започна да избледнява. 
Първо Александър Солжени-
цин  от икона на свободомис-
лието 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 бре-
га (във Владивосток, б.а.) като 
Наполеон и тръгна от изток на 
запад с тайната надежда, че ру-
ските хора ще поискат да го из-
берат за нов цар. Оказа се, че в 
американската гора, от грохо-
та на „червените колела“, съвсем 
е изкукал.“

Това пролича в обявената за 
„година на Солженицин“ 2018 г., 
когато повечето руски инте-
лектуалци го нарекоха „лите-
ратурен власовец“, а Михаил 
Делягин даже написа в книга-
та си: „Ние трябва да опознаем 
предателите, за да устояваме 
на изкушението да станем като 
тях.“

Признавам, че след като про-
четох „Архипелаг ГУЛАГ“, за по-
вече от десетилетие Солжени-
цин 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 Ру-
сия“.

Най-впечатляващо просле-
дява жизнения път на Солжени-
цин писателят Александър Ос-
тровски в книгата си „Проща-
ние с мифом“.

 За съжаление нещо подобно 
става и с мита за другата икона 
-гениалния физик Андрей Са-
харов. 

След смъртта на първата си 
жена той попада под силното 
влияние на Елена Бонер. Не-
еднозначна личност – тя като 
магьосница съумява да го про-
мени 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

обясни каква е тази "македонска 
поезия" на Вапцаров, щом е пре-
веждана "препjевана" от бъл-
гарски 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-раз-
винтени спекулации (и лъжи!) 
в съвременната литературна 
история, като обявява Вапца-
ров за "писател с двойна лите-
ратурна принадлежност". То-
доровски се позовава на факта, 
че в македонската книжовност 
имало и други "двуезични" писа-
тели и поети като Мите Богоев-
ски 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 преч-
ка самозваните "литератори" 
от Скопие да делят Григор Пър-
личев 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 македонско-
то културно минало. (?!) А може 
би и от липсващата културна 
традиция, която през последните 
години в Скопие последователно 
се "запълва" с имена на открад-
нати писатели и поети от бъл-
гарската литература? 

За да приложи  Соломоно-
вото правило Г. Тодоровски 
предлага "македонската лите-
ратурна наука да разсече гор-
диевия възел на двуезичност-
та"  - т.е. тази теза да бъде окон-

чателно наложена и възприе-
та. Разбира се, най-паче спрямо  
България - особено като се има 
предвид аморфността и неед-
нозначността на българската 
позиция и нейната непоследо-
вателност. Затова Г. Тодоров-
ски смята, че  "това подлежи на 
конвенции, билатерални, науч-
ни, но не и на политически ком-
промиси". От само себе си се раз-
бира кой в конкретния случай 
ще отстои своята позиция и кой 
ще трябва да направи компро-
миса. Особено като се отчита 

пословичната българска 
отстъпчивост 

спрямо Скопие, която вече 
е стигнала до падението на жал-
ка примиреност с очевадните 
лъжи. 

Но маститият академик на 
спира дотук. След като препов-
таря своята теза, той настойчи-

во внушава, че "македонците са 
длъжни да си го бранят Никола 
Вапцаров" срещу опитите да му 
бъде отнета "македонската ди-
мензия. Македонците ще продъл-
жат да се гордеят с това, че на 
тяхна почва и от тяхната кръв 
се е пръкнал във върховете на го-
лямата литература поетът от 
подпиринското градче Банско, 
за да разглася и името на Маке-
дония." Така се възнася Г. Тодо-
ровски в своето патриотарско 
изстъпление, без да се интере-
сува дали кръвната група на 
живеещите в Банско съвпада с 
огласената от него "национална 
принадлежност" и "димензия". И 
още: дали не е сбъркал "почва-
та", върху която е израснал и се 
е утвърдил талантът на големия 
български поет. 

В разрез с всички правила на 
международното авторско пра-

во в книгата си Г. Тодоровски 
публикува "Поезия" от Никола 
Вапцаров на "македонски", без 
да е посочил кои са "препевачи-
те" на неговите стихове. 
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Повече от половин век 
в съседна нам държа-
ва упорито си самовну-
шават, че Никола Йон-

ков Вапцаров не е българин. Тру-
пат грамади от "изследвания" и 
научни "приноси", с които доказ-
ват, 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 учебни-
ците в училищата на същата 
тази бивша югославска репу-
блика продължават да се пълнят 
с откровени лъжи, които се пов-
тарят не стотици, а хиляди пъти, 
за да бъдат запечатани в съзна-
нието 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 от-
давна са станали неразделна 
част от речника и внушенията 
на медиите в тази страна. Те се 
тиражират всекидневно, с един-
ствената цел - да се промие съз-
нанието на хората, да се разсее 
и най-малкото съмнение в на-
сажданите измислици от скоп-
ската пропаганда.

Нещо повече - тези лъжи, със 
същата настойчивост и последо-
вателност, продължават да се 
насаждат и в чужбина. Там цел-
та е в отделните страни да се  ут-
върдят  създадени вече култур-
ни лобита, които да приемат 
априори "небългарската при-
надлежност" на Никола Вапца-
ров и да започнат да я отстояват 
зад граница. Преди време  на-
пример стана известен скандал-
ният факт, че Никола Вапцаров 
бе представен в интернет сай-
та 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 напъ-
ни да бъде "помакедончен" Ва-
пцаров, или пък великодушно 
ги подминавахме, с наивната 
надежда, че все някога исти-
ната ще излезе наяве и неща-
та ще си отидат на мястото. 
И всичко това - все в името на 
т.нар. добросъседство; на добри-
те чувства, които (уви!) никога 
досега не са били споделени.

Първите стъпки за "пома-
кедночване"  на Вапцаров  за-

почват почти веднага след 
Втората световна война, ко-
гато Македония окончателно се 
обособява в рамките на Титова 
Югославия като република, ко-
ето всъщност е продължение на 
директивата на Коминтерна от 
1934 г. за създаване на македон-
ска нация и македонски език, на 
македонска държава. След "ко-
дификацията" на т.нар. маке-
донски литературен език през 
1946 г., в Скопие е създадено 
Дружеството на македонските 
писатели, сред  чиито основопо-
ложници са Димитър Митрев и 
Георги Абаджиев -  участници 
в т.нар. Македонски литера-
турен кръжок, възникнал през 
1938 г. в София - също по ди-
ректива на Коминтерна. В него 
участва и Никола Вапцаров, 
като изнася своя доклад, посве-
тен на целите и задачите на кръ-
жока, около който, и до ден дне-
шен, продължават различни ин-
синуации и спекулации. И то - не 
само в Скопие.

Първите "преводи" на пое-
зията на Вапцаров на "маке-
донски" са направени почти 
веднага след въпросната "ко-
дификация". През 1954 г. него-
вите стихотворения "Илинден-
ска" и "Земя" в "превод" на Гого 
Ивановски и Славко Яневски, 
са включени в издадената в Ско-
пие "Антология на македонска-
та поезия". По-късно, под ре-
дакцията на Георги Старделов, 
излиза книгата "Песни" на Н. 
Вапцаров, които са "преведени" 
(на сърбо-македонски "препjе-
вао") от цял колектив "препе-
вачи", сред които споменатите 
вече и Гане Тодоровски, Томе 
Арсовски, Славко Яневски, 
Блаже Коневски и др. Още по-
късно, през 1971 г., излиза "пре-
водът"   и на следващото изда-
ние "Одбрани творби" от Ва-
пцаров, под редакцията на Гане 
Тодоровски.

Преводи? От какъв и на 
какъв език? От български - на 

български?

 Или от български - на сър-
бизиран скопско-велешки диа-
лект? Защото матерният език 
на Вапцаров е български. На 
него той винаги е писал и кой 
знае защо никога не е опит-
вал да пише на друг език. На 
него е и цялото ;w литературно 
наследство, което ни е оставил. 
Но то трябва да бъде "преведе-
но", за да се доказва по-късно, че  
Вапцаров е чужденец в Бълга-
рия, че няма нищо общо с нея. 
Или ако има нещо, то е дотолко-
ва, доколкото е роден там; там е 
учил, там е живял, там се е борил 

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 пуб-
ликува свое писмо именно за 
въпросните "преводи" на Ва-
пцаров на  "родния му език":  "...
Нима има в историята такъв 
поет, който да е писал стихо-
ве на чужд език и после чуждите 
хора да му ги превеждат на род-
ния му език!?" - пита баба Елена 
съвсем основателно, като под-
чертава, че "Родината на Вапца-
ров е България, в която той ра-
боти и умря". Може ли да има 
по-убедителен отговор на въ-
проса какъв се е чувствал по 
народност Никола Вапцаров 
от този на майката?  Но по 
всичко изглежда, че в Скопие 
приемат за "истина" единстве-
но своите лъжи и инсинуации...

Прочее, още през 1954 г. Ди-
митър Митрев в своята книга 
"Вапцаров. Есета и статии" от-
рича българската народност и 
принадлежност на Никола Ва-
пцаров към българската лите-
ратура, като го обявява за "маке-
донски поет с ярко изкристали-
зирало македонско национално 
съзнание" (?!). Митрев обяснява 
много "лесно" защо Вапцаров е 
писал на български, а не на сър-
бизиран скопско-велешки диа-
лект. Чисто и просто, когато той 
е създавал своята поезия, "ли-
тературният македонски език 
все още се намирал в своята на-
чална фаза". Този "аргумент" 
по-късно ще се повтаря непре-

къснато от всички скопски "ис-
торичари" и изследвачи, които 
натрупват цели планини от ли-
тература по "македонството" 
на Вапцаров, като защитават 
десетки научни титли и звания в 
университетите на Титова Юго-
славия.  

Най-отявлените апологети 
на "македонската принадлеж-
ност"  на Никола Вапцаров са 
двамата мастити скопски ли-
тератори-академици Блаже 
Ристовски и Гане Тодоровски, 
които са автори на "научни" тру-
дове и "изследвания" за "маке-
донството" на големия българ-
ския поет-антифашист.

В своята книга "Македоне-
цот Вапцаров" (2005), издаде-
на от Македонската академия 
на науките и изкуствата, Бла-
же Ристовски съвсем априор-
но обявява, че Вапцаров "в те-
чение на целия си творчески жи-
вот се е чувствал и действал 
само като македонец". По съ-
щата "логика" Ристовски твър-
ди, че "той принадлежи на ма-
кедонската литературна ис-
тория, 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 Бълга-
рия от 50-те години на миналия 
век "не се споменава неговата 
(на Вапцаров - бел. авт.) после-
дователна потенциална маке-
донска принадлежност". Като 
проследява дейността на Маке-
донския литературен кръжок 

в София и априорно отсъжда 
колко важна роля е имал той за 
"македонския национално-по-
литически ангажимент" на Ва-
пцаров, Бл. Ристовски  си служи 
с откровени фалшификации 
и лъжи, като обявява на все-
ослушание, че майката на по-
ета, Елена Вапцарова, сестра 
му Райна и брат му Борис, били  
"направили декларации за свое-
то македонско потекло" (?!)

Обиграният академик все 
пак добре знае, че "природно и 
логично не може да се промени 
историята". Затова прибягва 
до друг похват, който напосле-
дък се използва твърде после-
дователно от скопските крадци 
на история и литература, на кул-
турно и духовно наследство:

"Никой в Македония не иска 
и не може да извади Никола Ва-
пцаров от българската лите-
ратурна история" - призна-
ва Ристовски, но почти веднага 
след това отново пуска в употре-
ба своите априорни клишета, че 
"никой не може да оспори ясно 
самоопределеният македонец 
Вапцаров". С една дума - той е 
ваш, но и наш - внушава акаде-
микът, като предлага вместо да 
спорим за принадлежността на 
Вапцаров да плеснем с ръце и да 
се прегърнем "в името на прия-
телството между двете лите-
ратури и двата братски наро-
да". Почти както по времето на 
Тито и Димитров. Все едно че 
оттогава насам не е изминало 
никакво време и не се е проме-
нило нищо, което се подразби-
ра и от самите писания на Блаже 
Ристовски за Никола Вапцаров.

Писател с двойна 
принадлежност.

Не са по-различни тезите  на 
другия мастит македонски ака-
демик-литератор Гане Тодо-
ровски, който в своята "Кни-
га за Вапцаров" (2005) използ-
ва 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 македон-
ския корен на Вапцаров. Той на-
право обявява, че неговите ро-
дители Йонко Вапцаров и Еле-
на Везюва -  и "двамата са ма-
кедонци".

Академикът използва позна-
тия вече "аргумент" на Димитър 
Митрев, че Вапцаров "в условия-
та на все още нерегулираното 
оформяне на македонския ли-
тературен език пише на българ-
ски". След като повтаря "откри-
тията" на Бл. Ристовски около 
Коминтерновския Македонски 
литературен кръжок Г. Тодо-
ровски възкликва: "Вапцаров 
се извиси между великаните на 
българската, македонската и 
световната поезия", като съв-
сем съзнателно пропуска да 

KАК СКОПИЕ "ПРИВАТИЗИРА" ГЕНИЯТ, КОЙТО 
ГОВОРЕШЕ КАТО 

ОМАГЬОСАН

KАК СКОПИЕ "ПРИВАТИЗИРА"...

 НИКОЛА ВАПЦАРОВ
литературният код  

на  македонизма

Щом големият поет-антифашист е македонец, тогава какво 
налага поезията му да бъде превеждана  от български?

Борис ДАНКОВ

Според  скопските литературни версификатори  Никола Ва-
пцаров  принадлежал   на македонската литературна история, 
макар да е писал само на български език.

Скопско  издание  на  
стихотворения  от Никола 
Вапцаров, преведени на не-
говия „роден”  македонски 
език.

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Андрей Сахаров
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По този начин читатели-
те могат да останат с впечат-
ление, че това е изконният 
авторски текст. По-голяма и 
нагла фалшификация от тази 
едва ли е възможна! Подобна 
мистификация в цивилизо-
ваните страни се наказва, а 
наследниците могат да дирят 
дори отговорност от издате-
лите за погазените авторски 
права. 

Покрай спекулации с па-
метта и личността на Вапцаров 
всичко написано дотук, съвсем 
основателно, възниква въпро-
сът: на какво основание сър-
боманите от Скопие и техни-
те обслужващи ги "литерато-

ри" си позволяват да "прива-
тизират" Никола Вапцаров, 
обявявайки го за "македонски 
поет"? И още: по кое междуна-
родно и друго право, те могат 
да манипулират поезията на 
големия български поет, като 
му приписват "македонско ав-
торство", запълвайки празни-
те места в своята липсваща ли-
тературна традиция.      

Всичко щеше да остане в рам-
ките на споменатите вече мани-
пулации, ако към тях не бяха се 
прибавили и наглите спекула-
ции с паметта и личността на 
Никола Вапцаров, които над-
хвърлят всякаква представа  за 
цивилизовано поведение и мо-
рал. На  международен фестивал 
"Стружки вечери на поезията"  

през 2009 г.,  в своята реч по по-
вод 100-годишнината от рожде-
нието на Никола Вапцаров, съ-
щият Г. Тодоровски на всеослу-
шание обявява, че "български-
те фашисти на 23 юли 1942 г. не 
убиха само идейно-политически 
противник, т.е. комунистиче-
ски терорист, а по-скоро вкара-
ха в прибързаната екзекуция ви-
дния благороден и  категоричен 
македонец." (?!)  В македонист-
ката си хистерия Г. Тодоров-
ски продължава и по-нататък. В 
своя "разяснителен принос" той 
стига до обобщаващия извод, че 
"Вапцаров го убиха и фашисти-
те, и комунистите в България” 
- т.е. българите, което е не само 
раздухване на примитивна ом-
раза към нашата страна, а е ра-

вносилно на арогантно разпал-
вана публична ксенофобия.

Но очевидно в Скопие това 
е част от един отдавна възпри-
ет начин на "мислене". Там не се 
вълнуват от историческите фа-
кти, които с лека ръка могат да 
бъдат преправяни, пренапис-
вани или подменяни според 
случая. Нещо, което вече над 
половин век, за доморасли-
те политици,  "историчари" и 
"литератори" от бившата ко-
минтерновска република, е 
станало не само начин на пре-
питание, а едва ли не - навик. 
Веднъж - да се краде и преина-
чава, измисля история. Друг 
път - да се "препява" и присво-
ява литература; с мародерска 
страст да се крадат произве-

дения на литературата и из-
куството и да се провъзгласяват 
чужди автори - за "наши" или 
пък "наши и ваши", което е не 
само клептомания, а чиста ин-
телектуална шизофрения.

Друг е въпросът, че повече 
от половин век у нас, в Бъл-
гарско, поради някакво кри-
воразбрано великодушие, се 
правим на разсеяни, като си 
затваряме очите и ушите за 
онова, което се пише и гово-
ри край Вардара.   Все в име-
то на добросъседството и брат-
ството, на взаимното разбира-
телство. Но ако наистина дър-
жим на това, не е ли по-добре 
да си кажем истината в очи-
те, вместо да се правим на та-
кива, каквито не сме. Нещо, ко-
ето в Скопие отдавна са усвои-
ли и са го превърнали в част от 
своята национална „свест” и  
"припадност".

ВъПРОС НА ДЕНЯПАмЕТ

литературният код 
на македонизма Лудвиг Вилхелм Ерхард -  създател на Социалното пазарно стопанство

KАК СКОПИЕ "ПРИВАТИЗИРА"...

От стр. 7
Под влиянието на Елена 

Бонер  е обзет от СССР-фобия. 
Престава да се вижда и с три-
те си деца. Бившите му коле-
ги Харитон и Зелдович – двама 
физици с не по-малки заслуги за 
съветската ядрена програма, се 
дистанцират от него. През 1989 
г. става лидер на демократич-
ната опозиция в Думата, но 
умира  на 14 декември съща-
та година от инфаркт на 68 го-
дини.

Предлагаме на читателите на 
„Нова зора“ откъси от статията 
на писателя Игор Бойков, по 
повод 100-годишнината от рож-
дението на Андрей Сахаров.

„Юбилей, който е срамно да 
бъде празнуван“.

Без съмнение покойният 
академик Андрей Сахаров  е 
един от най-значителните де-
ятели на своето време. В нача-
лото той е дал значителен при-
нос за укрепване на военната 
и политическа мощ на Съвет-
ския съюз, а впоследствие, не 
по-малък по мащаб принос, за 
неговото разлагане и разруша-
ване. Днес, късният Сахаров, се 
откроява като отблъскващ и 
едновременно зловещ предве-
стник на катастрофата.

Типичните за хората, в наве-
черието на разпадането на СССР, 
черти като ужасяваща наив-
ност, в съчетание с ужасяваща 
безотговорност,  се бяха обеди-
нили  в Сахаров, както в никой 
друг.

Човекът, способен да пред-
вижда последствията от най-
сложни верижни реакции, се 
оказа неспособен да предвиди 
очевидните последици от лик-
видирането на СССР. Неговата 
мечта, социалистическата им-
перия да се разпадне на десет-
ки по-малки държави, стана 
реалност няколко години след 
смъртта му. На практика обосо-
билите се петнадесет републики 
бяха достатъчно доказателство, 
че политическата дезинтегра-

ция не води нито до повече де-
мократични свободи, нито до 
икономическо процъфтяване, 
нито до мир.

Историята, сякаш подигра-
вайки се със Сахаров, в същото 
време преподаде най-жесток 
урок и на всички тези, които 
през 80-те години го възприе-

маха като пророк на бъдещото 
царство на вселенския разум. 
По националните покрайнини 
на бившата съветска страна, през 
цяло десетилетие припламваха 
кръвопролитни войни, съпро-
вождани с етническо прочиства-
не, геноциди, масово изтребване 
на хора. Смъртоносната вражда 
между народите не е изчезнала 
и досега. Нещо повече. В дър-
жавната конструкция на нови-
те постсъветски републики, са 
заложени мините на неизбеж-
ни междунационални проти-
воречия. Тези мини, както по-
каза случаят с Украйна (и Нагор-
ни Карабах, б.а.), могат да избух-
нат и след много години.

Сахаров твърдеше, че Запа-
дът има моралното право да ус-
танови протекторат над оста-
налото 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 

неподчинение на американската 
хегемония действително следва-
ха наказание. Нашата страна за-
плати чудовищна цена за до-
броволното си отстраняване 
от световната арена като вели-
ка сила: загубени територии, 
разрушена икономика и мили-
они съсипани човешки съдби.

Русия, повярвала на хора 
като Сахаров, отслабна кри-
тично и достигна през 90-те 
години историческото дъно 
на една крачка от окончател-
на дезинтеграция и разпад. И 
днес РФ мъчително търси изход 
от задънената улица, в която тя 

попадна, благодарение и на пате-
тичните речи на безумния ста-
рец.

Сахаров тръбеше, че демо-
кратичното устройство  пред-
ставлява венец на социална-
та еволюция и алтернатива на 
него не съществува. Но и Саха-
ров, и Фукуяма, бяха опровер-

гани. Животът убедително по-
казва, че историята няма край, 
а по всичко изглежда, че идва 
краят на демокрациите, за ко-
ито се бореха дисидентите-ли-
берали. 

Готова ли е съвременна Ру-
сия да признае, че историче-
ският избор, който тя напра-
ви 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 ос-
новно преразглеждане? Едноз-
начен отговор на този съдбоно-
сен въпрос досега не е получен.

По всичко личи, обаче, че ру-

ското общество е изстинало 
спрямо фигурата на академик 
Сахаров. На гражданите до 
гуша им дойде от антикомуни-
зъм. 

Младото поколение като цяло 
е индиферентно към идеите на 
Сахаров. В нашето деградира-
ло в интелектуално отношение 
общество, академичните зва-
ния и степени изобщо не при-
дават на човек тежестта, коя-
то те придаваха в Съветския 
съюз. Разрушаването на устоите 
на социализма в началото на 90-
те, беше съпроводено и с упадък 
на обществения морал. Съвест и 
хуманизъм не спадат към до-
бродетелите на нашето време.

Що се касае до старото по-
коление, като изключим тесен 
кръг ветерани на дисидентско-
то движение, то едва ли на ня-
кой от него, ще му се иска да си 
спомня за Сахаров. Единстве-
ното, което  остава на бившите 
дисиденти,  е виновно да мъл-
чат, ако за публично покаяние 
не намират сили.

А многократното разширя-
ване на санкциите от страна на 
Съединените щати и страни-
те от ЕС, пред които навремето 
Сахаров призоваваше за  неза-
бавна капитулация и разоръ-
жаване, заедно с принудител-
но предприетия курс от Кре-
мъл срещу либералната опози-
ция, направиха честването на 
100-годишния юбилей на Са-
харов, на държавно ниво  в Ру-
сия, неуместен. 

ГЕНИЯТ, КОЙТО 
ГОВОРЕШЕ КАТО 

ОМАГЬОСАН
Юли Харитон

Яков Зелдович  и Андрей Сахаров

Войната на Запада с идео-
логиите се води на различни 
нива като на най-елементар-
ното и първосигнално, думата 
"идеология" се използва в меди-
ите и от политиците като не-
оспорим синоним на "комунис-
тическа идеология". Така самата 
дума "идеология" играе роля на 
алармен сигнал, че става дума 
за опасност преди всичко от рус-
ка пропаганда, насочена изклю-
чително срещу Запада. Методът 
работи и то с особена ефектив-
ност, което бе демонстрирано в 
Русия през 90-те години. Тога-
ва в Конституцията, по време-
то на Елцин, бе включена за-
брана Русия да има държавна 
идеологя. Подобни пропаган-
дни трикове се правят и с ду-
мата "патриотизъм", от която 
след междинната спирка "наци-
онализъм", се стига но крайна-
та цел - "нацизъм" (фашизъм). 
По тази рецепта и "идеология-
та", и "патриотизмът", стават 
мръсни думи, така че и дума 
не може да става за медийно-
то им  представяне в някаква 
друга светлина.  

Все пак положението е спа-
сяемо що се отнася до думата 
"идеология". Тук на помощ мо-
жем да привлечем добре разра-
ботени постмодерни лингвис-
тични гимнастики. Например, 
комбинацията "държавна идео-
логия" може спокойно да се за-
мени с "държавна програма за 
дългосрочно развитие" или с по-
добен израз, който може през 
"известни интервали от време" 
да се подлага на някои непри-
нципиални промени "ако се 
наложи". А който си няма рабо-
та, нека да доказва, че всъщност 
не става въпрос за програма, 
а за идеология. Точно на това 
място се включват споменати-
те лингвистични гимнастики, 
които могат най-успешно да до-
ведат до произволен желан ре-
султат.  Въпрос е само на малко 
техника.  

На езика на здравия смисъл 

заглавието "Идеология на 
оцеляването" означава следно-
то: 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" за-
меним с думата „държава“, то 
се налага да се конкретизира 
израза "като такава". Имай-
ки предвид сложността на тази 

конкретна система, от практи-
ческа гледна точка би трябва-
ло да се уточнят кои нейни ха-
рактеристики ще искаме да 
се запазят като специфично 
важни, основни, и кои харак-
теристики ще считаме за вто-
рични по важност? Вторите 
могат да се оставят, до извест-
на степен, на "свободно плава-
не", т.е. приемайки за нормална 
тяхната неизбежна промяна с 
времето. За основна характе-
ристика се счита тази, чието 
нарушаване или заличаване 
води неминуемо до изчезване 
на системата (държавата). 

Например, ето някои основ-
ни характеристики за държа-
вата, наречена България, които 
не би трябвало да се променят: 

• Територия: фиксирана  в  
определени граници, които, 
както показва практиката, тряб-
ва да се охраняват от добре 
поддържана собствена армия. 
Знае се, че ако собствената ар-
мия 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, про-
менящ се, оставен на себе си, 
опазван от професионална лин-
гвистична българска "полиция", 
която да следи строго за баз-
мисленото му замърсяване с 
чуждици.

• Собствена история:  ис-
тория написана от българс-
ки историци в съгласие с най-
строгите методи на световна-
та историческата наука. Тези 
историци трябва да носят пъл-
на отговорност за париране 
на всякакви опити за нейното 
пренаписване, например, за 
да бъдела в съгласие с послед-
ните и "най-правилни" полити-
ко-идеологически виждания, 
обикновено вносни и менящи 
се с всяка нова генерация или 
даже по-често. 

• Български народни оби-
чаи, песни, предания, религия 
и др., еквивалентни на исто-
рия на бългаската душа, напи-
сана от самия народ по негов 
си начин, не по-малко важна 
от тази написана от професи-
налите историци и своеобраз-
но различна от нея. 

• Образование: създава 
интелектуалната "армия" от 
следващото поколение бъл-
гарски 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 оси-
гурява изключително нацио-
нално финансиране на пре-
подаватели на всички нива и 
на съответните организатори 
на всички нива, включая де-
тските градини, както и напи-

сването на всички учебници. 
Български граждани специали-
зирали в чужбина или в рамки-
те на фондации с небългарско 
финансиране, членове на НПО-
та (по същество ЧПО-та, Чуж-
ди Правителствени Организа-
ции) и други подобни, могат да 
изпълняват  само много огра-
ничени консултативни  фун-
кции под стриктен национа-
лен контрол. Тези "драконовс-
ки" мерки се оказват неизбежни 

поради следната елементарно-
прозрачна причина: ликвиди-
ра се очевидната възможност  
следващото поколение на дъ-
ржавния управленчески апа-
рат да бъде "мозъчно" програ-
мирано така, че да мисли не 
по български т.е. в интерес на  
друга държава, автоматично 
превръщайки България в про-
текторат. Последното води до 
унищожаване на протектора-
та като национална държава 
тъй като запазването на всички 
основни характеристики избро-
ени по-горе ще бъде поставено  
под управленчески въпрос.

• Опазване и грижа за доб-
руването на класическото се-
мейство (майка, баща и деца) 
като проверена от векове еле-
ментарна социална клетка на 
държавата, основен фактор за 
преодотвратяване на нейното 

изчезване  демографски. Стан-
дартният социално-икономи-
чески характер на демографс-
ката опасност днес е съществе-
но обогатен с нова  джендър-
на компонента, гримирана 
като морално най-възвише-
на идеология, понастоящем 
неподлежаща даже на диску-
сия. Една биологична аналогия 
за освежаване: не може да има 
здрав организъм съставен от 
болни клетки.  

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

Дотук изброихме някои ос-
новни характеристики на сис-
темата и какво е необходимо да 
се прави за опазването на вся-
ка една от тях.  Конституция-
та на Държавата би трябвало 
да съдържа Закони (с главна 
буква), които на първо място 
трябва да гарантират запаз-
ването на Държавата като та-
кава. Без такива закони, всич-
ки останали закони и законче-
та изглеждат второстепенни, 
най-вероятно след известно 
време и  излишни.

За да се напише една най-
елементарна "Идеология за 
оцеляването" се иска да се раз-
работят поне някои най-общи 
идеи как да се прави това, ко-
ето трябва да се прави. На-
пример, недопустима идеоло-

гия е тази, в която предлага-
ната технология "Как да се пра-
ви?", поставя и под най-малко 
съмнение реализацията на 
това, което трябва да се пра-
ви. Излишно е да подчертава-
ме, че дейността на съответни-
те идеолози е изключително 
фундаментална и, че трябва 
да се финансира стриктно 
само от собствената държа-
ва. По простата причина, че 
ако рухне идеологията рухва 
държавата, нещо което се под-
крепя с многобройни и най-
очевидни исторически факти. 
А рухването на идеологията 
е винаги по технологична ли-
ния, т.е. по рецептата "Как не 
трябва да се прави, това, кое-
то трябва да се прави?". 

Предимството на тази 
"Идеология на оцеляването" е, 
че има перманентнен и фун-
даментален характер. Всяка 
друга идеология за развитие-
то на държавата би трябвало да 
включва тази като задължител-
на компонента. В противен слу-
чай тази друга идеология ста-
ва безмислена, по същество 
идеология за превръщане на 
държавата в протекторат или 
даже в идеология за нейното 
изчезване. По принцип, други 
идеологии може да се реализи-
рат и паралелно, но  без да обез-
силват идеологията за оцеля-
ване на държавата. 

Идеологията за оцеляване 
е валидна за всеки политичес-
ки строй, демократичен или 
не. С нейна помощ веднага се 
вижда, че атаките на глобални-
те неолиберали срещу техния 
най-главния враг, национал-
ната държава, имат фунда-
ментален характер: атакуват 
се преди всичко образовани-
ето, културата и историята на 
дадена нация като най-уязви-
ми и то с минимални разходи  
("трийсет сребърника" за инте-
лектуалната пета колона). При-
мер за изключително успешна 
атака от този род е България. 
За бърза справка - образова-
нието, предвиждащо ограмо-
тителни курсове за студенти 
първи курс.

Идеологията на оцеляване-
то има за цел да предотвра-
ти изчезването на дадена дъ-
ржава преди всичко като уни-
кален цивилизационен фено-
мен, подобна на идеологията 
на борбата за  запазване на 
единствен останал растите-
лен или животинки вид. По 
същество става въпрос за ана-
логичен "екологичен" проблем 
ако се считат човека и човеш-
ките общества за част от при-
родата. Нещо за което не сме и 
чували да се говори по елемен-
тарно обясними политико-ико-
номически причини. 

На стр. 10

идеология на оЦеляванеТо

Александър ГОЧЕВ
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Приятелят е Георги Са-
пунджиев. Напусна 
ни. Отдели се от ту-
кашния свят и сигур-

но гледа някъде отгоре с при-
вичния си ироничен поглед и 
полуусмивка на човек, комуто 
са ясни повечето от нещата. 
Повечето. Това е. За Жоро не-
щата бяха повече от ясни. Си-
гурно това е припалвало она-
зи виталност, хумор, сарка-
зъм, пародийност в оценките 
му за явленията и хората, за 
дереджето на държавата и за 
всичко, което може да обрису-
ва портрета на нашия живот. 
Нашият живот днес.

Странно, но думата приятел 
е категория, която няма ми-
нало време. За да го получи, не-
обходимо е да се каже – имах 
приятел, той си отиде. Жоро 
си отиде, но той остава приятел, 
ако щете и само с главни бук-
ви. 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 ро-
ден в годините, когато Бълга-
рия гонеше деветия си мили-
он по брой на население. Оти-
де си, когато България главо-
ломно се срива до шест, и може 
би скоро, до петте си милиона. 
Това не е просто демография, 
това е диагноза.

Георги Сапунджиев бе ин-
женер по образование и пи-
сател по душа. Бе обучаван да 
изгражда, да развива, да опазва, 
да бъде личност. Професионал-
ният му път бе възходящ: ди-
ректор на Института за ком-
плексни транспортни про-
блеми; съветник на министъ-

ра на транспорта; началник 
на управление; дълги годи-
ни работи в Полша по съща-
та проблематика; после, вече 
завърнал се, е председател на 
Асоциацията на научните ра-
ботници в транспорта, и неин 
създател впрочем! Автор е на 
повече от сто и петдесет науч-
ни разработки и трудове, и 
писател. Казват обикновено, 
че не е професионален писа-
тел. Не би и могъл. В творбите 
на Жоро имаше вложена пове-
че писателската душа, жажда-
та за справедливост и безком-
промисната оценка на смаз-
ващия ботуш на посредстве-
ността и угодничеството. Така 
се родиха книгите му „Светът 
и България – деградация на мо-
рала”, „Нищета на духа”, „Бун-
тът на дупките”, „Калигула в 
София”, поетичната му изпо-
вед „Моят дом си ти”. Сигур-
но пропускам някои творби, 
но това едва ли е толкова съ-
ществено. Най-важното е, че 
Жоро успя да превърне съзна-
телния си живот в меч и перо. 
Меч, за да сече главите на мно-
гоглавата бездушна хидра на 
новия ред у нас, и перо, за да 
опише и погали онези, слаби-
те, победените, безнадеждни-
те и да попари конформисти-
те и кариеристите.

Затова и не понасяше 
никак Ганьовщината. Хад-
жифратювщината го изпълва-
ше с унищожителен гняв и сар-
казъм. Коментарите му в пуб-
лицистичните предавания, най-
вече в разговори с журналиста 
Велизар Енчев, ежедневната 
му битка с безотговорност-
та,  бездушието и алчността 
на „отговорните фактори” го 
водеха по неговата „Виа Доло-

роса“. Рядко се отказваше от 
схватка, на собствен гръб из-
несе битката със зловещата 
компания „Хилд”, намерила 
иновативен начин да съдере 
и последната риза от гърба на 
бедния и вече немощен бълга-
рин, да му прибере мизерната 
пенсия и да му обещае светло 
бъдеще... Боже, мили! Жоро 
се преобличаше като клошар, 
за да натрупа факти и доказа-
телства, документи и подхо-
ди, и успя. Компанията се по-
кри, „потъна” някак и изчез-
на. Конкретно, но сигурно, не и 
завинаги, все пак той победи. 
Срещаше се с градоначални-
ци, разработваше стратегии за 
освобождението на столица-
та от замърсяването, някои му 
се довериха, повечето – не. Но 
нима не е това съдбата и на 
апостолите?

Георги Сапунджиев, при-
ятелят, винаги носеше в ра-
ницата 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 съби-
ране и събитие, в търсене на 
по-добри пътища, в място, къ-
дето хората с качества не се 
чувстват самотни, където фи-
несът и благородството не са 
изпразнени от смисъл поня-
тия, защото самият той беше 
такъв, блестящ, елегантен и 
най-вече -  умен...

Болката, неразбирането, ог-
ромната му страст да живее на 
висока скорост, се оказаха пре-
комерни. Заболя от тежка бо-
лест. Лекарите му дадоха шест 
месеца живот. Той изтръгна от 
съдбата шест години. Обяви 
война на болестта по неговия си 
начин. Изстиска до край съвре-
менните „оръжия” – интернет, 
публикации на учени, свети-
ла в медицината и в езотери-
ката, рецепти на мъдри лечи-
тели, принтери, хартия, имей-
ли... 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, има-
ше хъс. И вероятно надежда.

Успя. И не се призна за по-
беден.

Моля за прошка, ако тук-там 
се намесват клишета. Но Жоро 
не оставяше приятел в беда. 
Да подаде ръка, да извади от по-
ложение, да намери някой лев, 
да окуражи... Всичко. Всичко 
това е Жоро. И още много дру-
ги неща, които всеки човек – 
вселена, разбира се, носи със 
себе си, отнася със себе си. 

„...Забравеното се изплъзва 
от езика на знаците и от па-
метта се ражда справедливост-
та – за човека и единствено за 
човека. Ражда се не като реч, ко-
ято 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 пре-
дават език, хората всъщност 
си дават едни на други глас, и го-
ворейки, поверяват сами себе си 
на справедливостта – без опро-
щение”. Това са думи на един 
съвременен мислител. С пъл-
на сила важат и за приятеля 
Георги Сапунджиев.

С обич, Жоро.
Ти не само знаеше мно-

го, но имаше куража да го ка-
жеш.  

Оруел го е описал съвър-
шено – във времена на уни-
версален упадък, произнася-
нето на истината е революци-
онен акт.

29 юни 2021 г.
Илияна Велева
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От стр. 12
Ето защо бързаме да разка-

жем потребното, да направим 
и поправим нещо. Житейски-
ят ни път се вие ту по равното, 
ту по кози пътеки, ту по нана-
долнището. Успех или неспо-
лука, радост или мъка, добро 
или злочестина, щастие или 
неволя – всичко е част от жи-
вота. 

Човекът е пътник. Паскал 
го е назовал „мислеща тръсти-
ка“, а Роден го е изобразил като 
мислител, подпрял с ръка пре-
патилата си глава, цял потънал 
в спомени и копнеж просто да 
бъде чут. Да бъде разбрана – 
това е потребно на всяка лич-
ност. Надеждата че рано или 
късно ще бъдем разбрани, ни 
крепи, насърчава, обнадежда-
ва. Особено в нашето обърка-
но време, в което контрарево-

люционната смяна на систе-
мата е наситена с озлобление 
и предубеждение. 

От юношеска и младежка 
възраст съм убеден радетел 
на социалистическия иде-
ал за решителна промяна в 
обществото. Той и досега ме 
вдъхновява и крепи. За разли-
ка от първите две национални 
катастрофи, отприщили все-
обща покруса, ние, тогаваш-
ните млади българи, прежи-
вяхме поредния погром след 
Втората световна война като 
начало на съзидателен жи-
вот и свят на справедливост, 
солидарност, взаимно зачи-
тане, равни възможности за 
всички.

Тези идеали бяха в основа-
та и на професионалния ми 
избор – правната уредба на об-
ществото. В самия връх на моя-

та младост, както поетите се из-
разяват, влязох в политиката и 
на различните длъжности, на 
които бях избиран, участвах 
в градежа и модернизацията 
на Отечеството. Впечатления-
та от това време предлагам на 
вниманието на непредубеде-
ни читатели. 

Чрез моето свидетелства-
не за тия десетилетия, отно-
во хвърлям поглед върху пътя 
през годините. Проучвал съм 
съвестно документи и изслед-
вания за всичко, което се от-
нася до съдбата на Родината, 
която за съжаление постоянно е 
свързана с волята и интересите 
на велики сили. Разбира се, ос-
ланям се на своя дневник и ар-
хив, на собствените си наблю-
дения, впечатления, памет. В 
това е вложено моето мнение за 
политически събития и обра-

ти, както и за хора, свързани 
с тях. 

Не съм следвал хронология-
та на събитията. Писал съм спо-
ред избора на разума и сърце-
то. Налагаше се да съпоставям 
историческите и документални-
те факти с личните ми спомени. 
В този смисъл книгата „Повра-
ти“ не е цялостно проучване 
на исторически събития, а е 
отглас на мои преживявания. 

Фактите, обстоятелствата, 
документите, числата, сравне-
нията и размислите в тази книга 
са подвластни само на истина-
та, зазидана във времето. Стру-
ва ми се, че имам дълг да гово-
ря за тази истина, да я браня от 
злоезичия и хули. А право на чи-
тателите, изследователите и по-
томството е да отсъдят доколко 
са успешни чистите ми намере-
ния и усилия.

ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ

Георги Сапунджиев

От стр. 9
Напротив, явно е предпочи-

тана постановката "Човекът 
като враг на природата", мно-
го по-привлекателна в кръсто-
носния поход срещу национал-
ната държава - държава, която 
не приема като първостепенна 
важност  глобалните екологи-
чески проблеми чисто и просто 
не заслужава да съществува. 

Някой може да каже, че 
„Идеологията на оцеляването“ 
е еквивалентна на 

„Идеологията на 
патриотизма“. 

Може, но в следния смисъл: 
всеки вид патриотична идео-
логия трябва да съдържа гор-
ната идеология на оцеляване-
то като задължителна компо-
нента. Всякакви допълнителни 
нови  елементи, на която и да 
е патриотична идеология, не 
могат да обезсилват тази ком-
понента. В противен случай тази 
Патриотична идеология ще 
бъде патриотична само на думи. 

Като пример можем да по-
сочим  патриотичните идео-
логии у нас, които не правят и 
най-малък опит да променят 
катастрофалното положение 
с образованието и културата в 
България, осъществено от вез-
десъщите кохорти на Сорос, 
например, чрез класифицира-
не на всичко специфично бъ-
лгарско като провинциално 
и назадничаво в сравнение 
с идеала на т. нар. европейс-
ки ценности, основа на истин-
ската и единствена Европейска 
цивилизация, наскоро префор-
мулирани.  

При опит да се запознаем 
по-отблизо с този връх на ев-
ропейския интелект се оказ-
ва, че по този въпрос не може да 
се намери каквото и да е нито 
в библиотеки, нито в музеи, а 
единствено в постоянно меня-
щите се писания на нейните 
интелектуални апостоли, за-
ели академични хуманитарни 
позиции в най-реномираните 
западни университети. За ма-
сите са предназначени творе-
нията на Холивуд и най-вече 
публикации и дискусии в соци-
алните мрежи.  Да не забравим, 
основи на тази най-висша Ев-
ропейска цивилизация се пре-
подават вече и в детските гра-
дини в рамките на т.нар. "Кри-
тична теория на расите" (CRT, 
Critical Race Theory). 

Най-фундаменталната 
атака срещу националната 

държава 

е насочена срещу нейната 
елементарна социална клет-
ка - класическото семейство. 
То вече е обявено за отживели-
ца, за клетка-затвор за  патри-
архален тормоз, за отживели-
ца, която не може изобщо да 
се толерира от гледна точка на 
най-високоморални принци-
пи. Това засега е само общата 
постановка, а работата по тех-
нологията върви с пълна джен-

дърна пара.
Ето и малко идеологич-

на специфика на атаката сре-
щу националната държава. 
На първо място не трябва да се 
забравя и за момент, че става 
въпрос за „високо морална по-
зиция“, от която се провежда 
тази атака. Тя се  характеризи-
ра със следните аксиоми, кои-
то не подлежат на дискусия.

Първа аксиома:

Нашата логика е необори-
ма. Щом сме високоморални 

значи сме винаги прави. Щом 
сме винаги прави ще трябва да 
слушате и да изпълнявате. И 
без отклонения. Иначе започва-
те да се плъзгате по "пътищата 
на наклона": от високоморални 
към морални и накрая към не-
морални. Става въпрос за най-
очевидна и голяма опасност, 
значи, изпълнявайте и без из-
лишни приказки. Опитваме се 
да ви втълпим, че изобщо не ста-
ва въпрос за борба на финан-
сово-икономически интере-
си между различни групи или 
за политически битки. Става 
въпрос за абсолютно безкомп-
ромисна борба на нравствено 
извисени личности, личнос-
ти с достойнство, срещу хора 
с изключително нисък морал, 
т.е. ние се борим срещу Злото, 
което е навсякъде - около вас и 
вътре във вас. 

Втора аксиома:

Критерият, по който опре-
деляме нашите врагове е аб-
солютно безгрешен и безко-
мпромисен: наши врагове са 
тия, които не мислят като нас 
и, още по-лошо, позволяват си 
да  изказват мислите си и даже 
мнението си. Борбата е за ут-
върждаване на  исторически 
нов нравствен идеал. "Истори-
чески нов" означава, че се нала-
га и преоценка и пренаписва-
не ни повече, ни по-малко, на 
световната история. Набляга-
ме:  не само на вашата исто-
рия, но и на световната исто-
рия, пълна и препълна с мо-

рални падения и престъпле-
ния.

Пред нас, новите нравс-
твени световни лидери, стои 
тази най-благородна задача, ко-
ято става възможна едва днес с 
помощта на контролираната 
от нас информационно-елек-
тронна паяжина обхванала 
земното кълбо.  В обозримото 
бъдеще, от най-хуманни съоб-
ражения, на тези,  които не са 
интелектуално способни да ус-
воят тази морално най-извисе-

на идеология, ще им бъде им-
плантиран чип, който ще ги 
направлява да вземат само 
правилни решения в този все 
по-комплексен свят. Преди 
всичко за тяхно добро, да им 
помогнем да застанат на наша-
та страна т.е. на правилната 
страна на историята. 

Тази възможност ще по-
могне да се опровергае най-сет-
не Блез Паскал, който твърдял 
най-безоснователно, че хората 
се деляли на два вида:  правед-
ници, които се считат за греш-
ници и грешници, които се 
считат за праведници. С помо-
щта на най-съвременна кванто-
во-компютъна информацион-
на система  ще постигнем иде-
ала всички да са праведници 
според фиксирани критерии, 
които, обаче,  ще считат себе 
си за грешници. Единствено 
защото ще са убедени, че все 
още има да усвояват тънкос-
тите на постоянно менящата 
се най-хуманна идеология. На-
шият най-преден отряд е този 
на т. нар. интелектуалци, кой-
то се състои изцяло от негоду-
ващи праведници. Спомнете 
си, например, тяхната извечна 
борба с църквата,  която, по 
нейно собствено признание,  
била и е сборище  от каящи се 
грешници. От ясно по-ясно е, че 
ще трябва да се погрижим и за 
църквата. Още повече, че там 
най-упорито продължават да 
вярват, че увереността в лична-
та праведност водела.

До ада - по асфалтиран път.

За момента следните идео-
логически постижения на Но-
вата цивилизация са от пър-
востепенна важност. Те зася-
гат фундаменталния въпрос за 
т. нар. критично мислене, кое-
то по принцип, може да про-
дуцира мнение различно от 
правилното. По-точно става 
въпрос за критично-мислещ 
мозък, който, според последни-
те постижения на психиатрич-
ната наука, може да се класи-

фицира като повреден мозък. 
Подлежащ на сериозно и ос-
новно лечение. Това в по-теж-
ките случаи, известни още от 
времето на късния соц и опи-
сани картинно в "Зияющие вы-
соты" на Александър Зинови-
ев със съображението тогава, че 
в крайна сметка човек трябва 
да е луд, за да не вярва в идеа-
лите на комунизма. 

Така неврологът Брюс 
Милър (Bruce Miler, University of 
California, San Francisco) в статия 
публикувана наскоро в Journal 
of the American Medical Associa-
tion, твърди, че хората, които 
вярват в т.нар. конспироло-
гични теории, всъщност стра-
дат от "невропсихологична не-
достатъчност". Например, та-
кива са тези, които вярват  в 
конспирации с вируса Covid-
19. Други подобни конспира-
ции, обсъждани от „болни мозъ-
ци“, са  фалшифицирането на 
президентските избори, за да 
не победи Доналд Тръмп или, 
че последвалата „атака на Ка-
питолия“ е всъщнот организи-
рана от демократите.  

Лошото е че става въпрос и 
за някои от действащите се-
натори, за които се надяваме 
да се погрижи д-р Милър с на-
лежащо предимство. Още - д-р 
Милър и негови колеги с по-
добни виждания, може да се 
окажат пред сериозен логисти-
чен проблем - как ефективно, 
от чисто хуманитарни подбу-
ди, да институционализират 

поне 30 милиона американци 
с увредени мозъци, които аб-
солютно безоснователно спо-
делят теорията за фалшифи-
цирането на изборите. Това е 
неотложна задача и по следните 
допълнителни причини: лече-
нието 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 съмнени-
ята си относно системата за 
себе си. И както показва исто-
рията,  ситуацията е повече от  
сериозна. "Ето например един 
пример", да цитирам един мой 
професор по математика (Али-
пи Матеев): „Комунистически-
те идеолози изтърваха навреме-
то Елцин и СССР рухна“. Както 
виждате, няма място за шегич-
ки тука.

Наративът на „Таймс”.

По-леките случаи на мозъч-
ни отклонения, поради опити 
за критично мислене, са също 
опасни, според вестник „Ню 
Йорк Таймс“. Чарли Уорзъл 
(Charlie Warzel), колумнист към 
„Таймс“ експерт по "Онлайн ра-
дикализация", предупреждава 
читателите си колко е опасно 
да се гмуркат в морето "елек-
тронна" информация въоръ-
жени само със собствения си 
ум. Първо, критичното мисле-
не води до фокусиране на ва-
шето скъпоценно внимание 
върху подли теоретици, чиято 
единствена цел е да ви заблу-
дят. За разлика от приятелски 
настроените  менажери на на-
ратива 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 ес-
тествената тенденция за пог-
решно мислене, която,  не дай 
си Боже,  да се е заселила вече 
във вашия мозък. Тогава разчи-
тайте на нашите специалисти по 
наратива! Не напъвайте опасно 
мозъка си, релаксирайте! Опас-
но е! Нашият вестник „Ню Йорк 
Таймс“ ще ви приспи без про-
блеми. Само  затворете ведна-
га Интернет търсачката.

За тези, които пренебре-
гват източници като „Ню Йорк 
Таймс“ и постоянно се гмуркат в 
Интернет, неизбежно стои еже-
минутният проблем за ефек-
тивно ориентиране в морето 
от нова информация, в което 
не се знае кое е фейк и кое не е. 
Тук се налага да се усвои наша-
та най-модерна технология за 
индивидуално филтриране на 
информацията, която ви за-
лива. Последното е абсолютно 
необходимо за вземане на пра-
вилните решения. 

Следва

идеология на оЦеляванеТо
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Ето че дойде време да 
представя пред чита-
телите и третата кни-
га на „Притаени ми-

гове“. Озаглавих я „Поврати“, 
тъй като повратните момен-
ти 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 мои-
те дни и нощи като ме окриля 
или натъжава. А споделените 
в книгата спомени и вълне-
ния може би са своеобразно 
отражение и на отрязък от 
обществения живот. 

От събитията, които се раз-
разиха в Източна Европа през 
есента на 1989 г., се изнизаха 
30 сложни, противоречиви, 
паметни години. Ознамену-
вани с дълбоки промени в по-
литическия и социалния жи-
вот, те отнесоха в небитието 
драматични, съдбовни лич-
ни преживявания. Бяха отре-

чени, осквернени и разруше-
ни създавани в продължение 
на близо половин век непре-
ходни материални и духовни 
ценности. Нима напусто сме 
учили, работили, мечтали? 

Ще дочакаме ли присъдата 
на историята за социалистиче-
ския градеж като пленници на 
изкривени, злонамерени вну-
шения? Нима времето, което 
си отиде, е наситено само с 
трагизъм и грешки, а не преди 
всичко с честни усилия, увенча-
ни с горди постижения на бъл-
гарския творчески дух? 

Каква е тая българска 
орис – да започваме все от 
началото, постоянно да го-
ворим за отминали години, а 
да не извличаме мъдрост от 
тяхната същност? Въпреки че 
един от непреходните уроци на 
българската история е при го-
леми 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 посегател-
ство над българската исто-
рия, над нашия народен дух. 
Младите, които учат „друга 
истина“ за отминалите го-
дини, все по-рядко могат да 
приемат фактите и мнени-
ето на своите родители, дя-
довци, баби. Така се създава 

благоприятна среда истори-
ческата летопис да се изопа-
чава и пренаписва. Не може 
да се отрече, че в това отноше-
ние хората, които раболепно 
обслужват и чужда воля, по-
стигат известен успех. Жалко 
е, че първи помощници на 
неолиберализма и глобали-
зма в българските условия, 
се оказват отродени мест-
ни наемници, които поде-
мат лъжите, сеят клеветите. 
Но те забравят мъдрото пре-
дупреждение на Емил Зола: 

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

И така, назад е преживя-
ното. 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 свърза-
но с човека, а той чрез безчет 
видими и невидими нишки, е 
съединен и с обществени съ-
бития. Мярка за нещата и сми-
съл на развитието е личността 
– вечният куриер, който носи, 
пази и препраща спомени, поу-
ки, ценности. С това богатее чо-
вешкото мироздание. 

Ние сме обладани от посто-
янна вяра, но не може да не 
мислим и за времето, когато 
няма да ни има. 

На стр. 11

ВМЕСТО 
ВЪВЕДЕНИЕ

Първан СТЕФАНОВ

Отчуждение

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

На 4 юни, Голямата зала на БАН, бе 
препълнена от ценители на твор-
чеството на Георги Йорданов – дър-
жавник, изявен ръководител и поли-

тик от близкото минало, ненадминат и непов-
торим министър и деятел на културата, неза-
обиколим авторитет в дълбоките измерения 
на нейните стойности. Предстоеше премиера 
на третата негова книга „Поврати” от пореди-
цата „Притаени мигове”, едно особено високо 
достижение в дейността на издателствата „За-
харий 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 неща-
та, тъй като става дума за един от най-ценените 
и верен през годините автор, приятел и под-
дръжник на каузата на вестника. 

Затова нека припомним - за „Поврати” писа 
още в бр. 45 от 10 ноември миналата година, не-
прежалимият Тодор Коруев. Неговият трево-
жен глас, вместо отговор на въпросите, които 
Георги Йорданов задава в своята книга, прозву-
ча тогава с разтърсващото му и отрезвително: 
„Накъде отиваш, Отечество!”.

В бр. 20 от 25 май т.г., публикувахме текста 
„Последица от студената война” – едно свиде-
телство на Георги Йорданов в неговата кни-
га за т.нар „процес на века” и обвинението към 
България чрез скалъпеното съдебно преслед-
ване 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 стра-
ници, защото се оказа, че не можем да пред-
ложим текста на потресаващата реч на Геор-
ги Йорданов, която той произнесе в деня на 
премиерата на неговата книга. Реч, която из-
прави публиката в Голямата зала на БАН на 
крака, и където такива гръмотевични  апла-
узи и одобрителни възгласи пишещият тези 
редове не помни, въпреки че е присъствал на 
стотици премиери, изложби и спектакли. 

За чест на редакцията направихме и невъз-
можното дори, да се снабдим със запис на въл-
нуващите думи на Георги Йорданов. Не пес-
тихме усилия, но трябва да подчертаем, че го 
направихме постфактум. Като хора информи-
рани за стойностите на събитието, би следвало 
да се подготвим със съответната техническа съ-
оръженост, 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 непости-
жим образец на слово и дух, осветили непро-
гледния мрак на настоящото и миналото, но и 
просветили с надежда за Отечество, хоризон-
тите на бъдещето. 

За наше извинение и за успокоение на чи-
тателите 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 за-
пис на словото на Георги Йорданов. Ние ще го 
поместим на нашите страници като свидетел-
ство на неумиращата надежда и укрепващия 
народностен дух. 

Георги ЙОРДАНОВ

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


