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СВЕТЛИНАТА И СИЛИТЕ НА МРАКА

ТОЙ Е НАШЕТО БЪЛГАРСКО ВСИЧКО

водещ: Политическата система на Бълга-
рия лека-полека си отива пред очите ни и ще 
стигне до задънената си улица. Тя е навлязла 
в най-ужасната си криза за последните 30 го-
дини. Това каза неотдавна в интервю анали-
заторът доц. валентин вацев. Месец по-къс-
но се появява нов политически проект, чиито 
лица – доскорошните служебни министри Пе-
тков и василев, твърдят, че имат амбицията 
да променят политическата система с разде-
лението „почтени“ и „непочтени“. С оглед на 
показаното от тях във второто служебно пра-
вителство на президента Румен Радев, някак 
не им отива да се изживяват като еталон за почтеност, защото тази единица 
мярка ще бъде доста мътничка. Дали тяхната партия обаче „Продължаваме 
промяната“ е трубадурът на ерата на последната политическа система? С 
кого повече има връзка партията на Кирил Петков и Асен василев – със за-
силващия се от САЩ натиск върху София за Северна Македония или с бла-
гоприятно завършилата на изборите в Русия партия на президента Путин 
„единна Русия“, която запазва конституционното си мнозинство от над 300 
депутати в 450-местната държавна „Дума“? наш гост е геополитическият 
анализатор доц. валентин вацев. Доц. вацев, партиен инженеринг ли ще 
имитира преформатирането на политическата система? Какво наблюдава-
ме?

валентин вацев: Наблюдаваме наистина партиен инженеринг, но това само 
по себе си не е осъдително. То нито е добро, нито е лошо. Инженеринговият етап на 
проектирането и на лансирането на една политическа сила, е неизбежен. Така са по-
стъпвали и нацисти, и болшевики, и комунисти, и либерали, и социалдемокра-
ти. Сама по себе си инженеринговата фаза не е нито срамна, нито обезпокоителна. 
Тук са по-интересни замислите, интенциите на основните участници.

водещ: Какви фактори влияят и какви са замислите?
на стр. 2

• Бъдещото редовно правителство трябва да изпълни три цели на Държавния департамент: 
край на проблемите с македония, край на проблемите с Истанбулската конвенция; 

подготовка на България като прифронтова зона за военни конфликти с Русия

Доц. Валентин ВАЦеВ пред „Нова Зора“ 
в разговор с Цоня събчева за обзора на 

деня на Радио „Фокус” „Това е България”

валентин вАЦев

Появата на писател 
като Иван вазов е 
възможно единстве-
но в литература, ко-

ято е осъзнала съдбовното си 
предназначение да бъде изра-
зителка на формиращата се и 
утвърждаваща се нация и да 
заслужи ново отношение към 
себе си в националното обще-
ство. Необходимо е нацията и 
обществото да са достигнали до 
определена степен на зрелост, за 
да са способни да се организират 
по нов начин и да заемат отреде-

ното им място в семейството на 
другите нации в Европа и света. 
вазов е продукт на огромна-
та национална енергия, която 
преобразява историята. 

Такъв писател се ражда 
в различните нации по раз-
лично време в зависимост от 
това кога всяка от тях дости-
га до равнището, отвъд което 
започва новото й летоброене 
и се превръща в строител на 
своя собствен живот. Необхо-
дими са много натрупвания в на-
ционалното съзнание и култура-

та й. най-важното е езикът да 
е придобил възможности, чрез 
които да изобразява и изразя-
ва сложни чувства, мисли, на-
строения във всичките им ню-
анси и степени. Тогава този пи-
сател става главният изразител 
на националния ум, душа, на-
чин на мислене, съзнание. Той 
се превръща в нейното „всичко“, 
за да я обезсмърти в словото и 
чрез словото си. 

От „История славяноболгар-
ская“ на преп. Паисий Хилен-
дарски до Иван вазов има мал-

ко повече от един век, през който 
българската литература търпе-
ливо се подготвя за своето ново 
служение, преодолява Средно-
вековието и средновековното 
съзнание, създава нови думи 
и напълно нов книжовен език, 
излиза от богослужението и при-
ема нови форми на своето би-
тие; тя разнообразява жанровата 
си система, променя тематика-
та и проблематиката си, въвежда 
нов тип персонаж, когато описва 
и изразява, включва се в общест-
вения живот и заема главното 
място в него. 

на стр. 7

БеЗ ИВАН ВАЗОВ НЯмА ИсТОРИЯ, НЯмА БЪЛГАРИЯ

Векът на Вазов
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ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПОЧТЕНИТЕ ИЛИ НА „ДИВИТЕ ЗАЙЦИ“?

Петко ПеТКОв

От стр. 1
валентин вацев: Преди 

всичко трябва да споделя с вас 
моята убеденост, че тук няма 
руска връзка. Да, в Русия стана 
нещо много важно, но най-ва-
жните неща все пак предстоят. 
Руските проблеми, които тряб-
ва да се решат до към 2024 г. ще 
се решат в зависимост от на-
чина, по който общуват чети-
рите основни властни елита, 
които заедно и едновременно 
управляват Руската федера-
ция. Засега те успяха да се сгово-
рят, мирът беше запазен – това 
беше заслуга на Путин. И това 
даде възможност на партия-
та-държава да се възпроизве-
де с, както вие казахте, консти-
туционно мнозинство. Руската 
тема тук е удивително важна 
и страшно интересна, тя  в ня-
кои отношения, е съдбовна за 
Балканите. но засега геопо-
литически Русия не гледа към 
нас. Работата е там, че откакто 

геополитическата линия, коя-
то – казано на стария геополи-
тически жаргон, дели хартлен-
да от римленда, вече не мина-
ва по билото на Родопите, т.е. по 
границата между България и 
Гърция, а е изнесена нагоре, по 
Днестър. Тя в момента минава 
някъде през Приднестровска-
та молдовска република. Така 
че в Кремъл гледат на Балка-
ните по-скоро като на зона, в 
която има да се прави бизнес 
и трябва да се прави бизнес, 
но не и геополитика в собст-
вения смисъл на думата. Аз 
виждам в българските полити-
чески драми, които се развиват 
пред нашите неразбиращи очи, 
да кажем така, виждам засилен 
американски интерес. След ка-
тастрофата на американските 
„ястреби“ в Сирия и след това 
втората катастрофа, която 
наскоро се разви пред очите 
ни в Кабул, трябва да се спази 
правилото, че на американските 

„ястреби“ трябва да им се даде 
ъгълче, където те да кълват, да 
грачат, да стягат сили и да се 
готвят за война. Балканите и 
черноморската зона, заедно 
с Калининградска област, но 
там тях ги слагам на второ мяс-
то, са зоната, в която амери-
канският, ястребов интерес, 
ще се осъществи в тази и след-
ващата година.

водещ: в какво той ще се 

изрази на Балканите, доц. ва-
цев? По какво ние ще го усе-
тим реално в България?

валентин вацев: Вземете 
например най-новото изказва-
не на Габриел ескобар – това 
е специалният пратеник на 
Държавния департамент по 
въпросите на Западните Бал-
кани, който каза, че „не е пра-

вилно България да спира Маке-
дония“. Когато американски 
висш държавен служител го-
вори с този речник и използва 
тези фрази, това вече е ясно. 
Там, където нещо не е „правил-
но“, то подлежи на „оправяне“ – 
това е американската стилис-
тика. Така че като резултат от 
успешния, ако приемем, че ще 
бъде успешен инженерингови-
ят проект в българската поли-
тика, предстои да станат три 
неща и всяко следващо бъл-
гарско правителство ще бъде 
целенасочено към изпълне-
нието на тези три неща: пър-
во – спирането на български-
те пречки пред пътя на Маке-
дония в европейския съюз. 
в Държавния департамент 
просто са бесни и нямат тър-
пение: ”Как смеят тези негра-
мотници в София да се бъркат 
в голямата политика? Какво 
нас ни интересува тяхното ми-
нало? С какво право те превръ-
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щат въпроса в общобалкански? 
А куратори на Балканите все 
пак сме ние, а не Русия, както 
беше на времето”. Така че вся-
ко следващо правителство, ко-
ето в момента се обмисля, ще 
трябва първо да спре със сво-
ите възражения към македон-
ското членство в европейския 
съюз. второ, трябва да бъдат 
доволни и либералите, и демо-
кратите в САЩ – всяко след-
ващо българско правителство 
ще трябва да признае Истанб-
улската конвенция. И в Бълга-
рия борбата за утвърждаване на 
тази Истанбулска конвенция 
не е спряла, макар и в други 
форми. Днес четох как Симеон 
Сакскобургготски и Ирина Бо-
кова са участвали в специал-
но организирана конферен-
ция за оправяне на българско-
то отношение към „женския 
въпрос“. Аз не виждам „женски 
въпрос“ в България, но според 
тях навсякъде, където мъже-

те и жените се различават по 
пол, има „женски въпрос“. Така 
че приемане на Истанбулската 
конвенция е следващото, кое-
то всяко следващо българско 
правителство ще бъде напра-
вено така, че да приеме тази 
конвенция. И третото, разбира 
се – да се даде възможност на 
американските „ястреби“ да си 
заградят територията на Бал-
каните и черноморието, за да 
могат от тук да готвят милия на 
сърцето им конфликт с Русия. 
Аз отсега искам да кажа, че не 
вярвам в този конфликт. Амери-
ка не е в състояние да участва в 
големи военни, мащабни кон-
фликти. Тя ще постига целите 
си отсега нататък по друг начин. 
Но американските „ястреби“ по 
някакъв начин трябва да бъ-
дат компенсирани за загуби-
те в Сирия и в Кабул. Така че 
трета точка на всяко следващо 
българско правителство, което 
предстои да се изгради, това е 

очевидната и открита, непри-
крита, а открита подготовка 
на българската територия за 
прифронтова зона, в която ще 
се разгърне конфликтът меж-
ду силите на светлината и си-
лите на мрака, казано на жарго-
на на „Ню Йорк Таймс“.

водещ: Т.е. между Запад-
ния свята и Русия?

валентин вацев: Между 
Русия и САЩ, между нАТО – 
в скоби казано САЩ, не толко-
ва НАТО, колкото САЩ, защо-
то в НАТО отношенията сега са 
доста по-различни, и разбира се, 
Руската федерация от другата 
страна.

водещ: въпросът е, дали ще 
оправдае доверието на амери-
канските им поддръжници но-
вата партия на бившите двама 
служебни министри?

валентин вацев: Тя е за-
мислена добре. На пръв поглед 
нищо не би трябвало да попречи. 
Всички ресурси на соросианско-

то присъствие в България, ко-
ито са много стари – вече 30 го-
дини Сорос работи в България 
със своите структури на „Отворе-
но общество“ и на други подоб-
ни, са впрегнати, за да се постиг-
не тази цел. Като целта може да се 
каже съвсем ясно: в досегашния 
парламент, който беше най-не-
комуникативното място в Бал-
каните, досегашният парла-
мент, който не можеше на две 
магарета сламата да раздели – 
според мен това  беше изкуствен 
ефект, а сега целта е да се създа-
де комуникативен център, по-
литическата конструкция, която 
сега в момента се подготвя, пре-
ди всичко по медиен път. Забеле-
жете как медиите не могат да се 
събудят и не могат да заспят, ако 
специално не повторят дор до 
седем пъти, светлите бъднини 
на тази нова партия, която не 
признава ляво и дясно и раз-
деля хората само на „почтени“ 
и „непочтени“. По повод почте-

ността на тази партия, която на-
истина се е засилила да бъде ета-
лон по този въпрос, аз си спом-
ням един много известен цитат 
на Фьодор Михайлович Дос-
тоевски, който ги разбираше 
тези работи – той на едно място 
в дневниците си казва: „Време-
ната са такива, че всеки почтен 
човек не може да не се чувства 
поне малко негодник“. Ако вярва-
ме на Достоевски и ако разбира-
ме какво той ни казва, ако не сме 
загубили способността си да че-
тем руска класика и да разбира-
ме, проблемът с декларациите 
за почтеност придобива съв-
сем смехотворни измерения. 
Сега очакваме да се появи кому-
никативен център във форма-
та на една партия. Тази партия 
се предполага, че ще постигне 
следните няколко разностран-
ни цели, като ефектът ще бъде 
сумарен от постигнатото на тези 
различни цели. 

на стр. 4

„Никъде не се лъже тол-
кова много, както на 
лов, на война и преди 
избори“, казвал про-

чутият германски канцлер Ото 
фон Бисмарк. За тази констата-
ция се сещаме винаги, когато у 
нас закипят предизборни страс-
ти и кандидатите за властта за-
обикват гласоподавателя така, 
както и родителите му не са го  
обичали. Понякога в лова на из-
биратели се включват, наред с 
„партиите на статуквото“, и 
политически проекти, претен-
диращи да са изразители на 
истинските, изконните инте-
реси на гражданите, области-
те, нацията и държавата като 
цяло. 

Дали ще се нарекат Рефор-
матори, Демократи, Родолюб-
ци, Партии на промяната, или 
Партии на протеста, всички 
те бичуват Статуквото и уве-
ряват, че нямат нищо общо с 
него, ако и от думите им да лъха 
същият популизъм, какъвто има 
в изобилие и в речта на управля-

валите преди тях. Десни, леви 
или центристи на думи, целта 
на всички е една - Солунската 
митница. Сиреч властта, чрез 
която ще могат да „раздават 
порции“ на приятелски обръ-
чи от фирми, на съпартийци, 
близки и роднини. Тази систе-
ма, разбира се, не е от вчера, а е 
описана още от Захари Стоя-
нов като „зетьо-шурьо-баджа-
накизъм“. Летописецът на Ап-
рилското въстание е имал пред-
вид порядъка в Източна Румелия 
преди Съединението, но събити-
ята след това са му дали доста-
тъчно основания за генерализи-
ране на гореспомената констата-
ция. Преминала през различни 
държавни устройства – от мо-
нархия, през пролетарска дик-
татура, до парламентарна де-
мокрация, България неизмен-
но се е сблъсквала с рецидиви 
на описаното от Захари функци-
ониране на властта в Източна Ру-
мелия. Фактът, че този уж сво-
боден и независим народ поз-
воли 12 години да бъде лъган 
и ограбван от един почти тота-
литарен режим, не говори до-
бре нито за народа, нито за по-
литиците. Но и опитът за смяна 
на модела „Борисов“, заменяйки 
го с друг, подобен на него, не е 
добра атестация за съавторите на 
тази „промяна“. Дали се наричат 
„Има такъв народ“, „Демокра-
тична България“, или „Изправи 
се БГ- Ние идваме“ , все тая: как-
то в баснята „Орел, рак и щука“, 
товарът си е още там. На мнози-
на оптимисти им се иска проек-
тът „Продължаваме промяната“ 
на бившите служебни министри 

Асен василев и Кирил Петков 
да влее свежа струя в застоялия 
въздух над българското полити-
ческо блато, но инстинктът на 
българина го прави предпаз-
лив, подозрителен и недовер-
чив към всички, които му обе-
щават светло бъдеще. Неслу-
чайно народът е казал, че на мал-
ко прасенце и на нов началник 
не бива да се радваш предвари-
телно, понеже не се знае каква 
свиня ще излезе. Това важи и за 
кандидатите за президент, които 
партиите на статуквото ще кри-
ят до последния момент в ръкава 
си, както и за тези, които се само-
определят като алтернативни на 
президента Радев. „Цели сме из-
горели от парене и пак не се нау-
чихме да духаме!“, пише Левски 
за едно друго време. А пък опи-
тът с „Има такъв народ“ (ИТН), 
формацията на шоумена Сла-
ви Трифонов, която пропиля 
две възможности за сформи-
ране на редовно правителство 
– в 45-то и 46-то народно съ-
брание, показа, че тя е в състо-
яние да провали и третата. Въ-
преки оптимизма на своя лидер, 
че в 47-то Народно събрание ще 
бъде сформирано правителство 
„на всяка цена“. Как ще стане 
това, когато тези, които яхнаха 
миналогодишните протести, 
не си говорят нормално, а се 
клеймят едни други като пре-
датели, рекетьори, корупцио-
нери, зависими и поддръжни-
ци на Борисов, Доган и Гешев? 
Как ще приемат за свой партньор 
проекта „Продължаваме промя-
ната“, който приканва „почте-
ните“ във всички партии да се 

присъединят към него? Дали 
електоралният му потенциал ще 
остане на ниво 8-9, или 11 про-
цента, както твърдят сега соци-
олозите, или той ще обере кай-
мака от протестния вот? Заяв-
ката на Кирил Петков с десни 
мерки да постига леви цели не 
е най-странната идеологическа 
мешавица, която сме чували. 
вече сме били свидетели, как 
лявата БСП, председателства-
на от днешния лидер на ПеС 
Сергей Станишев, въведе пло-
ския подоходен данък от 10%, 
оправдавайки се с останалите 
участници в правителството 
на тройната коалиция - нДСв 
и ДПС. Почти четвърт век тази 
дясна мярка виси над главите 
ни като Дамоклев меч. И нито 
икономиката се осветли пове-
че, нито хазната се напълни. 
Корупцията, течовете и краж-
бите на публични средства 
продължиха и достигнаха своя 
апогей при трите правителства 
на Бойко Борисов. Това забеля-
заха и отвъд Атлантика, и чрез 
санкциите по закона „Магнит-
ски“ удариха през ръцете „най-
големия дарител“ на ДПС, Делян 
Пеевски, плюс няколко крад-
ливи герберски заместник-ми-
нистри. От ДПС обаче заявиха, 
че някой в България е подвел 
Държавния департамент и Ми-
нистерството на финансите на 
САЩ, но да протестират пред 
Херо Мустафа не посмяха. Ма-
кар да се бият по гърдите, че са 
единствените евроатлантици в 
България. не смеят да протес-
тират и депутатите ни в евро-
парламента. Затова пък гласу-

ват или се въздържат от гласу-
ване на странни и отвратител-
ни декларации и резолюции, 
насочени срещу семейството 
и традиционните ценности. 
Ако Станишев беше днес минис-
тър-председател и лидер на БСП, 
като нищо щеше да прокара и 
Истанбулската конвенция, и 
Резолюцията на еП в подкре-
па на едно половите бракове и 
ЛГБТ общността. 

Все пак, да внимаваме с пре-
дизборните обещания за поч-
теност, честност и защита на 
интересите на българските 
граждани. Защото такива клет-
ви се сипят и от устата на бивши-
те управляващи, доказали колко 
им пука за народа, дето им гла-
сува. Щастието, благоденстви-
ето, здравето и образование-
то на хората не са нито леви, 
нито десни или центристки по-
нятия. Както и патриотизмът 
не може да бъде ляв или десен: 
него или го има, или го няма. 
Впрочем понятията ляво и дяс-
но в политиката водят началото 
си от Националния конвент във 
Франция, сформиран след ве-
ликата френска революция от 
1789 г. в него левите се нарича-
ли якобици и отстоявали инте-
ресите на дребната буржоазия, 
пролетариите и бедняците из-
общо, докато в дясната страна 
на залата на Конвента заседа-
вали жирондинците, предста-
вители на едрата буржоазия, 
за които революцията била за-
вършила. в центъра на залата 
пък седели представителите на 
т.нар. блато, които подкрепя-
ли ту левите, ту десните, според 

моментните си интереси. Абат 
Сиейес преживял и якобин-
ския терор, и терора на реак-
цията, без нито веднъж да вземе 
думата. Запитан какво е правил 
през всичкото това време, той, 
според Стефан Цвайг, дал след-
ния гениален отговор: „Живях“. 

в нашия парламент също 
имаше такива мълчаливци, 
които бяха наречени депутати-
риби. Но не те, а кресльовци-
те излизаха на трибуната, за 
да отвратят допълнително на-
рода от народното събрание 
и парламентаризма изобщо. 
Впрочем, и по-рано парламен-
тът не се ползваше с висок об-
ществен рейтинг, но от 44-то до 
46-то народно събрание се ко-
паеше под дъното, достигай-
ки до пълно обезсмисляне на 
тази институция. Как да има 
престиж един парламент, пред-
седателстван от особа, която 
премиерът Борисов титулува 
ПКП? И, който имаше за замест-
ник-председатели хора като ва-
лери Симеонов и веселин Ма-
решки, които се наричаха 
един друг политически прос-
титутки? Последният беше със 
снет имунитет и ако имаше ис-
тинско правосъдие, отдавна 
да е в затвора. 

За жалост не са особено оп-
тимистични и прогнозите за 47-
то Народно събрание. Последно-
то проучване на Маркет Линкс 
показва, че участниците в след-
ващите избори за парламент се 
ползват със следната общест-
вено подкрепа: - ГеРБ–22,5%; 
БСП-14,5%; ИТн-13,5%; ДБ-
11,9%; „Продължаваме промяна-

та“ - 11%; ДПС-9,8%; ИБГнИ - 
около 4% и „Възраждане“ - под 
4%. Впрочем проектът на Асен 
василев и Кирил Петков се ре-
гистрира в ЦИК на 22 септем-
ври с мандата на вОЛТ и „Сред-
на европейска класа“, но отказва 
общи листи с ДБ и ИБГнИ. За-
щото Петков и Василев не жела-
ят други да им диктуват състава 

на предизборните листи. Особе-
но такива с големи претенции 
без покритие и със съмнител-
на почтеност, след като са сме-
нили по няколко партии.

Ако това съотношение се за-
пази, като нищо ще продължи 
да ни управлява служебно пра-
вителство, назначено от пре-
зидента, бил той Румен Ра-
дев или някой друг. До потре-
тването на упражнението с 

предсрочните парламентарни 
избори през 2022 г.. И то, в ус-
ловията на коронакриза и гало-
пираща инфлация, заради скока 
в цените на природния газ, елек-
тричеството и петрола. нали 
Борисов беше обявил „пълна 
диверсификация“ на газовите 
доставки? нали щяхме да вна-
сяме евтин природен газ от 

Азербайджан? нали построи 
за 3,5 милиарда лева газопро-
вода „Балкански поток“? Всич-
ко се оказа един герберски син 
балон, както и довършването 
на проекта АЕЦ „Белене“ и 7-ми 
блок на АЕЦ „Козлодуй“. От го-
лемите енергийни проекти, 
до магистралите и пречиства-
телните станции и ремонта на 
язовирите, всичко е или пиар, 
или корупционни схеми. Ако 

избирателят и този път се остави 
да го водят емоциите и розови-
те предизборни обещания, ще 
получи това, което заслужава: 
познатото старо, но в по-голе-
ми количества. Сиреч, обнове-
ния (като опаковка, б.а.) модел 
„Борисов“, в изпълнение на са-
мия Борисов, или на някой не-
гов наместник, „нов кърджалия 

в нова полуда, кой предал брата, 
убил баща си“. в Деня на неза-
висимостта, „лидерът“ изриг-
на отново срещу президента 
Радев и тези, които му отнеха 
играчката на властта, като раз-
маха заплахата от фалшифици-
ране на изборните резултати по-
средством предварително под-
готвени флаш памети, на които 
били качени изборните прото-
коли. И когато дрънкаше тези 

глупости, от лявата му страна 
седеше бившият клет на Плов-
див Иван Тотев, специалис-
тът по превръщането на ре-
довни бюлетини в невалид-
ни. Нали си спомняте за един 
аудиозапис, на който Тотев 
учеше съпартийците си как с 
едно драсване на перото като 
членове на изборни секции да 
превръщат в невалидни бю-
летините, подадени за „непра-
вилни“ партии? Същите опор-
ки за готвеното фалшифицира-
не на резултатите от машинния 
вот се излъчват ежедневно по 
„патриотичните“ телевизии 
СКАТ и Алфа. Което подсказва 
за готовността на вМРО, нФСБ, 
ПП „Воля“ и „Атака“ отново да 
се прегърнат с ГеРБ, пък как-
вото било-било.

 в атаката срещу президен-
та Радев се включи и предсе-
дателят на вКС Лозан Панов, 
обвинявайки го в неглижиране 
на реформата в съдебната власт. 
човекът е с изтичащ мандат и 
очевидно си търси нова мяс-
то под слънцето. Но трябва да 
му се напомни, че точно ръко-
воденият от него вКС освобо-
ди един австралийски убиец. 
Джок Пол Фрийман и той на-
пусна България без да плати 
един лев на семейството на 
убития от него български сту-
дент. И отново вКС спасява 
кожата на веселин Марешки, 
като не потвърждава присъ-
дата му от 4 години затвор, по-
твърдена на втора инстанция. 
Остава само от ДБ да издигнат 
кандидатурата на Лозан Па-
нов за президент. вероятно 
има и по-лоши варианти, но 
тях ги очакваме от ГеРБ-СДС, 
ДПС и обединените-разделе-
ни патриоти.

Габриел Ескобар

президентски и 
парламентарни 

избори 2021



брой 34, 28 септември 2021 г.  брой 34, 28 септември  2021 г.Стр. 4 Стр. 5АКТуАЛеН ГЛАс БЪЛГАРсКИ ИЗмеРеНИЯ

От стр. 3
Първо, ГеРБ трябва да се 

освободи от германския си ка-
лъп и да стане напълно проа-
мериканска партия. Това не е 
толкова невъзможно. На мяс-
тото на Бойко Борисов лека-
полека ще дойде американски-
ят продукт Дани Митов, така 
че нещата, макар и не веднага, 
могат да станат. второ, трябва 
да се разцепи БСП, тъй като в 
момента проблемите на БСП не 
са толкова в нейното ръковод-
ство, колкото в идейната осно-
ва на БСП. БСП е нежизнеспо-
собен продукт от обединява-
нето на социалисти и социал-
либерали. Решавайки текущите 
си проблеми, те ще трябва да се 
разделят до степен вече да не 
могат и да си говорят. И това 
може да се очаква да стане  до 
другата пролет. Трето, смачк-
ване на „Изправи се.БГ“, коя-
то няма да има шансове в ус-
ловията на новото партийно 
присъствие да продължи да 
действа, както досега. четвър-
то, сближаване със степен до 
сливане с „Демократична Бъл-
гария“. И пето, много сериозни 
проблеми откъм идеологиче-
ски и политически интегритет 
на ДПС, тъй като ДПС се вали-
дират и се проявяват като ли-
берална сила. Всеки път, кога-
то някой им направи намек, че 
са етнически, те отговарят, че 
„ние сме преди всичко либерал-
ни“. ДПС е идеалният либера-
лен център на България. И тъй 
като новият проект също ще 
бъде либерален, там ще има 
проблем, възможност за пер-
турбации, за преливане, за на-
прежение и т.н., и т.н. Крайна-
та цел на всички тези преобразу-
вания е да се получи комуника-
тивен център, който да е готов 
да се превърне в гръбнак на 
едно бъдещо парламентар-
но мнозинство, което да кре-
пи жизнеспособно правител-
ство, което, както вече ви казах, 
трябва да изпълни трите цели 
на Държавния департамент: 
първо – край на проблеми-
те с Македония; второ – край 
на проблемите с Истанбулска-
та конвенция и приемане на 
48 пола, и трето – подготовка 
на България за прифронтова 
зона за бъдещите военни кон-
фликти с Руската федерация. 
Така че това е идеята – в случая 
става дума не толкова, че трябва 
да има нова либерална, симпа-
тична, засмяна и почтена пар-
тия, колкото да се изгради ко-
муникативен център на бъл-
гарския политически живот, 
който до ден-днешен отсъства.

водещ: Доц. вацев, за кога 
е насрочена целта да бъде из-
граден този комуникативен 
център – преди или след из-
борите? Защото от последни-

те минути буквално, според 
новините, вече има заявка от 
страна на „Демократична Бъл-
гария“ за общи листи с новата 
партия на Петков-василев…

валентин вацев: Точно 
така.

водещ: А освен всичко 
това, и Манолова, и тя също 
иска Петков-василев да на-
правят политическо предиз-
борно споразумение с „Изпра-
ви се БГ. ние идваме”.

валентин вацев: О, раз-
бира се, Манолова ще се ста-
рае да постигне това, защото 
там е въпрос на живот и на 
смърт. Според мен правилни-
ят подход е да се почака мал-
ко след изборите, но те мислят 

точно в обратния смисъл. Иде-
ята е да се направи сега и вед-
нага, ако може, от днес до утре 
сутринта. И това става причина 
за една лавина от забавни или 
дразнещи дреболии, които го-
ворят за това, че българските 
медийни конструктори са на 
път да загубят чувството за 
мяра. Според един стар и мно-
го авторитетен американски 
специалист по медийни взаи-
модействия, той твърди, че ко-
гато се загуби медийното чув-
ство за мяра, когато се нару-
ши мярата на пропагандата, 
най-вероятно е да се постиг-
нат точно обратните ефекти. 
Българските медии са на път да 
загубят чувството за мяра, под-
готвяйки българското общест-
вено съзнание за изгряването 
на това ново политическо ли-
берално слънчице.

водещ: А как разчитате 
максимата на това „слънчице“ 
– с десни инструменти да се 
постигат леви резултати? 

валентин вацев: Това ми 
напомня – аз се извинявам за 
грубата формулировка – това 

ми напомня един от лозунги-
те на софийските трамвай-
ни джебчии от 70-те години в 
София, когато лозунгът беше 
„Лева ръка – десен джоб“.

водещ: въпросът е, че това 
не са ли ритници в двете посо-
ки – към десните и към лява-
та БСП?

валентин вацев: Разделе-
нието на политиците на „леви“ 
и „десни“ – тук то, разбира се, е 
ситуационно определено, ис-
торически обосновано и т.н., 
и т.н. Ние сме длъжни да осъз-
наваме сложността на тези де-
ления. Все пак това е разлика-
та между мъжа и жената в се-
мейния живот. А заличаването 
на разликата между мъжа и же-

ната в името на някакви високи 
трансхуманитарни цели, напом-
ня на опитите на днешните бъл-
гарски алхимици в изграждане-
то на техния хомункулус да по-
стигнат нещо, което не е нито 
ляво, нито дясно, а е ситуаци-
онно средно. Такива опити са се 
правили и преди това, но и нито 
един досегашен опит не е ус-
пял. Лявото и дясното са уни-
версалии на всеки политически 
живот.

водещ: Какво ще бъде от-
ражението на новата партия, 
взаимодействието й с прези-
дента Радев, за когото се смята 
вече, че неговата сянка е вгра-
дена в този проект?

валентин вацев: За съжале-
ние, вие сте напълно права. Не-
говата сянка е вградена вече в 
чешмата на Белоногата, така 
да се каже, но аз съжалявам за 
това и мисля, че ще дойде мо-
мент, и то не далече в бъдещето, 
когато той самият ще съжаля-
ва за това. Аз съм сигурен, че не 
е той главният политически 
инженер на тази нова партия. 
Сигурен съм, че той се опитва да 

хване възходящите политиче-
ски потоци и да планира върху 
тях, както правят безмоторни-
ците. Може би в авиацията това 
е възможно, но президентът с 
последните си действия някол-
ко пъти пое взаимно изключ-
ващи се и противоречиви ан-
гажименти. Той е в много де-
ликатна медийна комуникатив-
на позиция. Търпи критика от 
всички страни и ще му трябват 
много здрави нерви и късмет, 
за да се измъкне без поражения 
от тази ситуация. Ситуацията за 
президента по никакъв начин не 
е стратегически печеливша. Той 
рискува да загуби не толкова 
втория си мандат, което в края 
на краищата не е чак толкова 

жизненоважно. Той рискува да 
загуби лице, казано на китай-
ския жаргон. Както знаете, за ки-
тайците няма нищо по-страшно 
от това да загубиш лице. В бъл-
гарската политика отдавна сме 
свикнали, че политикът губи 
лицето си най-напред, преди 
политическата си честност. 
Но аз ще съжалявам за българ-
ския президент, ако той не ус-
пее да реши този комуникати-
вен проблем. Надявам се, че не 
е направил никакви съществе-
ни грешки, макар че не съм на-
пълно сигурен в това.

водещ: Дали новата пар-
тия „Продължаваме промя-
ната“ е трубадурът на ерата на 
поредната политическа систе-
ма? И каква поредна полити-
ческа система ни очаква?

валентин вацев: Политиче-
ските системи са бавни и труд-
ноподвижни неща. Досегашна-
та политическа система, както 
виждате, започна да умира пре-
ди три-четири години и досега 
все още дава белези на живот, 
макар че е ясно, че тя си отива 
по принцип. Цели нови поли-

тически системи трудно се из-
граждат. Те са свързани не само 
с изпълняването на разни фор-
мални изисквания, като напри-
мер смяна на основния си до-
кумент на държавата, Кон-
ституцията. Свързано е и с ге-
ополитически аспекти. Това не 
се прави за дни, не се прави за 
месеци, а е дългосрочна зада-
ча. Ако инженерният проект на 
Петков и василев е успешен, 
в България ще се появи пра-
вителство, което ще чува ед-
накво добре и с двете си уши 
шепота от Държавния депар-
тамент в САЩ и от тях не се 
иска нищо друго. Колкото до 
бъдещето на българската поли-
тическа система, то е свързано с 
други неща. Трябва да помним 
афоризма на главния политолог 
на Европа – това е философът 
Платон, който твърди, че след 
олигархията идва диктатура-
та. Това не е весела хипотеза, 
разбира се. 

водещ: Кой може да бъде 
диктаторът на нашия небос-
клон?

валентин вацев: Диктато-
рът още не се е появил, но ние 
трябва да си представим по-до-
бре какво значи диктатура, 
според специалистите по дикта-
тура, според Карл Шмит и спо-
ред Платон, разбира се. Дикта-
торът не е човек със стоманен 
поглед, обратна захапка, със 
садо-мазо наклонности и с го-
товност да върти земния гло-
бус над главата си, както във 
филма на чаплин за Хитлер. 
Диктатор беше аржентински-
ят ръководител Хуан Перон, 
който с откровено диктаторски 
методи спаси аржентинска-
та средна класа веднага след 
войната. Аз се надявам все пак, 
че Платон не е прав, че след 
олигархията, която е послед-
ната дума на българското по-
литическо развитие и, която 
продължава до ден-днешен, 
ще дойде диктатура. Пробле-
мите на България се свеждат до 
разпределянето на едни пари 
– около 30-40 милиарда лева, 
които са се задали откъм Евро-
па и сега въпросът е кой да ги 
раздели, как да се участва в 
подялбата. И тези 30-40 много 
богати българи, които ние на-
ричаме „олигарси“, все още не 
могат да се разберат. Така че, 
ако става дума за диктатура, 
тя може да бъде своеобразна 
и многообразна. Не е речено 
непременно да бъде нещо във 
фаталистически смисъл. Все 
пак на мен не ми харесва тази 
хипотеза за българската дикта-
тура. надявам се след олигар-
хизма да се мине направо към 
демокрация. но политическа-
та наука не разрешава такива 
мечти.
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БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ СИЛИТЕ НА... в една своя книга знаме-
нитият владимир вой-
нович изрази следната 
сентенция: "Народът е 

по-глупав от един човек. Да при-
мамиш един човек с идиотска 
идея е много по-трудно, откол-
кото цял народ". Ако някой не 
вярва, нека се огледа за светли-
те резултати от безкрайно про-
точилия се пореден велик бъл-
гарски Преход, голяма част от 
които се реализираха именно 
чрез доведени до абсурд иди-
отски идеи: "малка" държава, 
"пълна" реституция и привати-
зация, свобода на "пазара" на-
всякъде и във всичко, формал-
на демокрация и т.н.

Изглежда и до ден днешен 
народът ни упорито кълве или 
на идиотски идеи, или на "обе-
щаващи" месии. Който е клъвнал 
на "800 дни, които ще оправят 
България", може пак да се изку-
ши на някое поредно празно обе-
щание; който е предпочел дели-
катеса "бодигард на Живков и Си-
меон", може да се насочи и към 
нов умнокрасивитет!

Пиша горното, понеже в 
политиката и в управление-
то се появяват нови лица, ко-
ито предлагат "нови идеи", кои-
то не за 800 дни, а "незабавно", 
по "простичък начин" ще раз-
решат всички проблеми, кои-
то всъщност са много сложни. 
Освен това със сигурност - след 
месиите Симеон и Борисов - е 
време да се предложи нов месия, 
който да "поведе хорото" в пра-
вилната посока.

Днешният случай е дует от 
месии, които предлагат простич-
ки решения на сложни пробле-
ми. Не мога да подмина факти-
те, че те изгряха на политиче-
ския небосклон като умел избор 
на президента, че за тях може 
да се кажат доста добри думи - 
запретнаха ръкави и извадиха 
на показ някои от очевадните 
("законови" в повечето случаи) 
безобразия на правителствата 
на Борисов, че младежкото им 
дръзновение е на N-та степен 
(убедителни дипломи от рено-
мирани университети и работа в 
организации и страни от западен 
тип), че са лоялни към прияте-
ли и роднини (някои от новите 
им назначения го доказаха). въ-
обще - модел на лидери от нов 
тип, симпатични и с хъс за ра-
бота, получили бонус да се впи-
шат в дългосрочния полити-
чески пейзаж благодарение на 
краткосрочното си пребивава-
не в служебно правителство, 
което им позволи да се наста-
нят удобно в медиите и да под-
готвят отдалеч политическия 
си проект.

Целевата група на партия-
та на Кирил Петков и Асен ва-
силев е "всички и всичко", поне-
же ще се оградят с "хора с високо 
ниво на почтеност, които имат 
кариера и успешно битие извън 
политиката". Мимоходом ще 
спомена, че голяма част от съ-
временните олигарси (и в Бъл-

гария, и в други страни) са хора 
с "високо ниво на почтеност" (ха 
някой да се опита да ги обиди, то-
гава ще разбере какво означава 
Главен прокурор!), с "кариера" 
и "успешно битие" извън поли-
тиката, илюстрирано с прите-
жаването на много имоти по 
света и у нас, тлъсти банкови 
сметки (и в офшорки), луксоз-
ни яхти, показен живот на лу-
стросани рентиери.

За съжаление, много от сто-
тиците хиляди почтени и чис-
ти хора - а те са повечето наши 
съграждани - нямат "успешното 
битие", на което се наслажда-
ват новобогаташите, но в замя-
на на това работят яката и след 
придобиването на право на 
пенсия, за да могат да си платят 

хляба, тока и лекарствата.
Но как да се привлекат имен-

но унижените и оскърбените от 
Прехода, които са томаневерни-
ците - това е мнозинството от 
гласуващите? И ето го поредни-
ят жокер, изваден от ръкава на 
младежите: "Ние много вярваме 
в десни инструменти, които да 
постигат леви цели. Това означа-
ва невдигане на данъци, привли-
чане на инвестиции, освобожда-
ване на бизнеса от корупция, ко-
ето е най-важното нещо, за да се 
постигнат по-високи доходи на 
пенсионерите, по-добро здравео-
пазване, по-добро образование".

Прави чест на дуета, че при-
знава дилемата "ляво - дясно", 
която за част от българските по-
литически фигури (повечето с 
произход "майката" БКП или 
по-късния "баща" БСП) не съ-
ществува. всъщност дилемата 
не съществува за няколко де-
сетки (не повече!) български 
политици, повечето от тях - 
блаженстващи от Прехода, но 
такава дилема е световно при-
зната. "Ляво - дясно" е убеди-
телно политически представе-
но във всички демокрации и 
даже в олигархични диктату-
ри; алтернативните понятия 
"капитализъм - социалдемокра-
ция - социализъм - комунизъм", 
са придобили не само широка 
гражданственост, но и сериозна 

научна обосновка. Не е нужно да 
се заравяме в научните теории и 
хипотези, достатъчно е да съпос-
тавим София със Северозапад-
на България или даже само Бан-
кя и Филиповци, за да ни избо-
дат очите практическите дока-
зателства за дилемата "дясно 
- ляво". Тя е неоспорим статис-
тически факт!

Сега няколко думи по по-
вод самата идея на младежите. 
Формулата "десни инструменти, 
които да постигат леви цели", 
представена в края на 2021 г., 
надхвърля житието на дуета с 
повече от половин век.

Щрихите на хипотезата за 
възможното подобно социал-
но-икономическо развитие мо-
гат да бъдат открити още при 

идеолозите на алтернативата 
"социализъм с човешко лице" (Ун-
гария, чехословакия и даже в 
България - чрез идеята за "Но-
вия икономически механизъм" 
от 1968 г.), еврокомунистите, 
насочващи се към "историче-
ски компромис" - приемане на 
многопартийна демокрация и 
силно развит частен сектор на 
икономиката, активно регули-
ран от демократичната и не-
корумпираната държава. С две 
думи - "леви цели, реализирани с 
десни средства", но осъществени 
при огромен държавен сектор - и 
като производител, и като потре-
бител. За незапознатите ще отбе-
лежа само 

два интересни факта: 

първо, "Новият икономиче-
ски механизъм" в България даде 
бързо много лоши резултати и 
бе спрян; 

второ, идеята на еврокому-
нистите бе първоначално раз-
писана в България по време на 
гостуването на Берлингуер на 
Живков. но нито "социализъм с 
човешко лице", нито "еврокому-
низъм" бяха реализирани някъ-
де по света. Съпоставката на на-
броските на политическите идеи 
на българския дует обаче са дос-
та по-дясноцентристки от тези 
на "човешкото лице" и "евроко-
мунистите".

По-късните трактовки на 
идеята за "дясноцентристка 
икономическа политика и ля-
воцентристка социална поли-
тика" намери израз в хипотеза-
та за "Третия път", майсторски 
разписана през 1998 г. от Тони 
Блеър и реализирана от "нови-
те лейбъристи". Красивата идея 
не даде очакваните резултати, 
както признава Блеър в мемо-
арите си "Пътуване" от 2010 г. 
(българското издание е от 2012 

г.). Все пак, под ръководство-
то на "новите лейбъристи" бяха 
прокарани някои "леви" рефор-
ми, които потушиха социални-
те неблагополучия, създадени 
от дясното управление на Та-
чър. Паралели между идеите 
на Тони Блеър и дуото "Кирил 
Петков - Асен Василев" обаче 
не могат да се направят, поне-
же "системата" на Блеър е под-
робно разписана, докато идеи-
те на нашенския дует са аудио 
изразени в две-три фрази, ко-
ито обаче са достатъчни, за да 
твърдим, че са доста по-вдясно 
и доста по-неясни.

И понеже споменахме Тачър, 
а тя е "висока топка", не може 
да не споменем и дясноцент-
ристкия идеологически вари-

ант - "дясна икономическа сис-
тема, която дава пътьом и леви 
резултати", изразен в теорията 
за Trickle-down economics (по-
зната у нас като "икономика на 
процеждането", "икономика на 
просмукването", на "капките 
отгоре надолу"), заключаваща се 
в простичката идея, че средна-
та класа и най-бедните слоеве 
от населението постепенно ще 
се възползват от нарастващо-
то богатство на най-богатите. 
Затова философията на Рейгън-
Тачър набляга на "свободния па-
зар", на предприемачеството 
и ниските (и намаляващи) да-
нъци. но най-вече политиката 
на приватизация става сино-
ним на рейгънизма и тачъри-
зма, както и политиката на нама-
ляване на преките и увеличаване 
на косвените данъци. Има инди-
кации - поне чрез говоренето 
на новите партийци по време 
на участието им като служебни 
министри, че симпатизират на 
някои от идеите на "икономи-
ката на процеждането", но като 
идеологически най-убеден за-
щитник на идеите на Рейгън-
Тачър у нас е безспорно не-
състоялият се кандидат за ми-
нистър-председател николай 
василев. Но даже и без тази спо-
мената личност, в България нео-
либералният модел не е помръд-
нал (а и дуетът не само не иска 
да го "изчегърта" - простете за 
просташкия изказ, но той не е 
мой - а и ще го поддържа!).

Сега да се обърнем с лице 
към практическите резулта-
ти от красивата идея за "иконо-
миката на процеждането". Из-
следвани са подробно от авто-
ритети като Джоузеф Стиглиц, 
нуриел Рубини, Тома Пикети, 
Бранко Миланович; организа-
ции като МвФ, ООн, ЮнеСКО 

и т.н. Заключението на МВФ от 
2015 г. е, че "облагите не се про-
цеждат"! Не се оказа вярно, че 
богатствата ще прокапват отго-
ре надолу, нищо подобно - бога-
тите стават все по-богати, сред-
ната класа изтънява, долната 
част на социалната пирами-
да (най-бедните) става все по-
обширна; навсякъде, където 
липсва силна социална държа-
ва, неравенствата нарастват. 
Не се оказа вярно, че хората ще 
станат масово предприемчиви - 
без ползване на вимето на об-
ществените поръчки или ев-
рофондовете (в еС). Не се ока-
за вярно, че приватизацията е 
лек за икономиката, напротив 
- там, където масово приватизи-
раха обществената собственост, 
обществата станаха относител-
но по-бедни. не се оказа вярно, 
че намаляването на данъците 
ще увеличи трудовата заетост 
и ще повиши заплатите, об-
ратно - доказа се, че заетостта 
няма корелация с намаляване-
то на данъците, а неравенства-
та нарастват.

Идеологическата база на про-
стичката "вяра" (обърнете вни-
мание, че авторите я наричат 
"вяра", а не идея или наука!) за 
"десни инструменти, които да 
постигат леви цели", не дава ни-
къде по света добри резултати 
- не само за по-бедните, но и за 
обществото - то е "провалено".

И нещо, от което и Харвард 
ще се изчерви, формулира-
но от дипломантите на Хар-
вард: че "чистото дясно казва: 
бизнесът си е бизнес, не трябва 
да има правителство; чистото 
ляво казва: само разпределение". 
Вероятно нашите момчета не 
са учили макроикономика, но 
за обогатяване на знанията им 
трябва да прочетат, че "чисто 
дясното" не казва, че "не тряб-
ва да има правителство", а точ-
но обратното - капиталът меч-
тае и работи за създаването на 
такова дясно правителство, 
което ще го направи още по-
богат; освен това "лявото" не 
казва, че иска "само разпределе-
ние", а лявото навсякъде иска 
много повече - "справедливо 
първично разпределение според 
количеството и качеството на 
вложения труд и висока степен 
на преразпределение на доходи-
те, за да се намалява системно 
неравенството".

Ще си позволя перифраза на 
известната сентенция на верги-
лий "Quidquid id est, timeo Danaos 
et dona ferentes" (Както и да е, 
аз се страхувам от данайци-
те, дори и когато поднасят да-
рове). не вярвай на десните, 
дори които носят дарове вля-
во.

И едно голямо "Но!". но го-
рното не означава че при со-
лидно убеждаване (и с извине-
ние - "доограмотяване") с тези 
български момчета и момиче-
та не може да се стигне до "из-
чистване" на "вярата" и до ком-
промиси за бъдещето.

КАКВО НИ 
ПРЕДЛАГА ДУЕТЪТ 
ПЕТКОВ-ВАСИЛЕВ

Проф. Боян ДУРАнКев
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Н
а 14 септември в Ру-
ския културно-инфор-
мационен център в 
София се състоя пре-

миера на документалната кино-
дилогия „Родът Игнатиеви. 800 
години служба на Отечество-
то” (“Род Игнатьевых. 800 лет 
служения отечеству“). Филмът 
беше представен от неговия ре-
жисьор, сценарист и продуцент 
Марина Бутусова-Штутц, ко-
ято е в България по покана на 
Фондация „Устойчиво развитие 
за България“ – организатор на 
събитието. 

Научен консултант на филма 
е дипломатът и изследовател на 
делото на граф Игнатиев  Ана-
толий Щелкунов, бивш генера-
лен консул на Русия във Варна, 
член на Съюза на писателите на 
Русия, автор на биографичния 
роман „Дипломатът на Русия“ и 
още много книги за България.

Сред официалните гости 
бяха посланикът на Русия в 
България г-жа елеонора Мит-
рофанова, съветник-посланика 
Филип воскресенски, старшия 
съветник по културата Алексей 
новосьолов и други руски ди-

пломати, представители на раз-
лични обществени и творчески 
организации.

В началото на премиерата с 
приветствие към гостите и съз-
дателите на филма,  се обърна 
г-жа Станка Шопова – пред-
седател на Фондация „Устой-
чиво развитие за България“. Тя 
подчерта, че името на граф 
Игнатиев е част от историята 
на България. Той е свързан с 
изготвянето и подписването на 
Санстефанския мирен договор 
при Освобождаването на Бъл-
гария, а родът Игнатиеви дълги 
столетия вгражда своето име и 
сили в историята на Русия. Г-жа 
Шопова напомни, че е отговор-
ност на съвременниците да па-
зим историческата истина и 
паметта за великите личности 
в нашата история, да ги попу-
ляризираме и предаваме на 

следващите поколения.
Режисьорът, продуцент и 

сценарист на лентата Марина 
Бутусова-Штутц се спря под-

робно на делото на граф н. П. 
Игнатиев и разказа как е осъ-
ществен филма. Дилогията е 
създадена в рамките на Меж-

дународния просветителски 
проект „Те създаваха история-
та“, чиято цел е да се припом-
ни за незаслужено забравени-
те личности, както и за цели 
династии, които с векове са 
изграждали Руската държава. 
В него авторката показва уни-
кални кадри и документи, свър-
зани с дейността на граф н. П. 
Игнатиев като дипломат, които 
са свидетелство за неговите за-
слуги при решаването на слож-
ни международни конфликти, 
както на Балканите, така и в от-
ношенията на Русия с Китай.

При подготовката на дило-
гията творческият екип сни-
ма в Москва, Санкт Петербург, 
Амурска област, Хабаровски 
край, Приморие, България и 
Германия. Филмът за първи път 
показва уникални исторически 
материали от Архива на външ-
ната политика на Руската им-

перия към руското Министер-
ство на външните работи.

На премиерата гост беше и 
журналистката Калина Канева, 
която е един от най-добрите из-
следователи на делото на граф 
Игнатиев и автор на монумен-
талния труд „Рицарят на Бал-
каните“. Тя припомни за голя-
мата заслуга на граф Игнатиев 
за Освобождението на Бълга-
рия и за Руско-турската осво-
бодителна война. 

За геополитческата обста-

новка по онова време и за дипло-
матическата дейност на граф Н. 
П. Игнатиев, говори проф. нина 
Дюлгерова.  

След прожекцията н. Пр. 
елеонора Митрофанова изра-
зи своето възхищение от до-
кументалния филм, от рабо-
тата по неговото създаване, 
от разказите на роднините на 
граф Игнатиев, които са осо-
бено свидетелство,  че неговите 
стремления и завети са съхране-
ни. Посланика на Русия в Бълга-
рия изрази надежда, че руската 
телевизия също ще излъчи фил-
ма, за да може повече хора да си 
припомнят, а някои и да научат 
за всеотдайната служба  на граф 
Игнатиев и неговия род за вели-
чието и славата на Русия.

В рамките на своето посеще-
ние в София авторката на филма 
беше гост на откриването на но-
вата учебна година в столич-
ното училище „Граф Н. П. Иг-
натиев“, където поздрави де-
цата и учителите и се срещна с 
ръководството на училището, 
посети националния истори-
чески музей, Националния во-
енноисторически музей, Руска-

та църква, Съюза на български-
те журналисти и други. 

На 16 септември премиера 
на филма се състоя в гр. варна. 
Авторката се срещна с варнен-
ската общественост и положи 
цветя пред паметника на граф 
Игнатиев в морската столица. 
Гостенката посети и село Граф 
Игнатиево, Пловдивска об-
ласт, където ще бъде положено 
началото на побратимяването 
му със село Игнатиево, Амур-
ска област, Русия. 

пемеТпемеТ

ИСТОРИЯТА ТРЯБВА 
ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ

ТОЙ Е НАШЕТО БЪЛГАРСКО ВСИЧКО
От стр. 1

Литературата се превръща 
във водач на народа в борби-
те му за национално освобож-
дение и възстановяване на не-
зависимата и свободна българ-
ска държава. През този век тя 
ражда велики писатели от ран-
га на св. Софроний врачански, 
архм. неофит Бозвели, Георги 
С. Раковски, найден Геров, До-
бри чинтулов, Петко Р. Славей-
ков, Любен Каравелов, Христо 
Ботев, чрез които превръща 
новобългарския език в могъщ 
литературен език, способен да 
бъде носител на Истината. 

Тогава чак се появява Иван 
вазов! Появява се, за да стане ве-
чният български писател на 
всички поколения и епохи, и 
техен най-могъщ и верен изра-
зител. Без Иван вазов българ-
ската нация вече не е в състоя-
ние да съществува. Без него тя 
ще рухне и ще загине. 

Иван вазов има самосъзна-
нието, че е национален писа-
тел и това именно определя и 
житейското и политическото 
му поведение. Във времето, ко-
гато живее и твори, литературата 
трудно се отделя от живота и пи-

сателят няма как да се ограничи 
в творческата си дейност, без да 
участва малко или много актив-
но в обществено-политическия 
живот. По време на революци-
онните борби той е революци-
онер; после е политик и дър-
жавник. Двете негови ипоста-
си, които принадлежат на една 
и съща природа, го характеризи-
рат еднакво точно и изразител-
но, защото сам той не може да се 
раздели и изтъкне едното си лице 
за сметка на другото. Макар че 
вазов не е революционер като 
Любен Каравелов или Христо 
Ботев. Дори не и като Петко Р. 
Славейков. Той принадлежи 
на революцията единствено 
чрез словото си, което свидетел-
ства за нея и я изразява пълно и 
вярно. Такъв е духът на времето, 
в което приключва формира-
нето на нацията и се учредява 
и устройва държавата. Едни и 
същи хора започват и довърш-
ват обществените дела, на които 
са се посветили изцяло и без ос-
татък. 

Писателят обаче е общест-
вено значима личност, полз-
ваща се в огромно уважение 
и доверие, благодарение на 

словото си, но и на усилията си 
практически да прилага това, за 
което пише в творбите си. Кога-
то писателят е от ранга на Иван 
Вазов, неговата политическа дей-
ност придобива нови измерения 
и значимост. Той внася нужно-
то благородство и морал в по-
литиката и придава на държа-
вата друг облик, превръща я 
в държава на народа, а не на 
една или друга класа. 

Иван Вазов обаче не е обик-
новен писател и творческата му 
енергия се въплъщава не само в 
писането на литературни твор-
би, а и в практически дела, в това 
число и в управлението на стра-
ната и обществото. 

В идеалното си съчетание 
това се проявява, когато лите-
ратурата заема високо място 
в обществената йерархия, на 
нея й вярват, защото знаят, че 
тя не е измислица, а пресъзда-
ване на реалността. Но такова 
място в подобна йерархия лите-
ратурата придобива единствено 
в колективистичния тип обще-
ство. Това е обществото, чийто 
изобразител, свидетел и изрази-
тел е Иван Вазов. 

Още в първите си две книги 

„Пряпорец и гусла“ (1876) и „Тъ-
гите на България“ (1877) Вазов 
поставя темите и сюжетите, кои-
то по-късно ще развива, обогатя-
ва и ще намери зрели решения. 
Главният акцент в тях, а и в ця-
лото му творчество, е тезата, че 
всичко българско и родно е ху-
баво, добро, красиво, нравстве-
но, величаво, осенено от Божи-
ята благодат. Дори и природа! 
А може би най-вече природата. 
нейната прелест е вдъхновя-
ваща, защото е българска при-
рода. въздухът е свеж, цветята 
са ароматни, момичета са пре-
красни, просто защото при-
надлежат на България. Роман-
тичният идеал на вазов е с под-
чертан националистичен ха-
рактер. 

Заедно с лирико-романтич-
ните теми и сюжети Иван вазов 
пресъздава драматичния и сло-
жен обществен български жи-
вот. народът е впримчен в роб-
ство, страда и се изпълва с гняв 
и непримиримост, за да отхвър-
ли тиранията и извоюва своето 
преобразено отечество. Поетът 
възхвалява народния подвиг, 
откроява героизма и себеотри-
цанието на българите, с които 

те са заслужили свободата си, 
дошла с любовта и саможерт-
вата на руските войници. 

Политическата свобода има 
своите измерения и нравствени 
основи. В борбата за нейното из-
воюване личността проявява 
най-добрите си качества, кои-
то са присъщи и на целия на-
род. Те са изконно български. 
най-важното от тях е герои-
змът. Българският героизъм е 
пословичен. И като такъв той е 
вече и обществено-естетически 
проблем, преобразен историче-
ски, получаващ ново звучене и 
смисъл в буржоазната епоха. И 
е от изключително значение в 
поезията, прозата и драматур-
гията на Иван вазов.

Българската литература не 
само достоверно свидетелства за 
процесите в обществото, но и ак-
тивно участва в усилията му да 
се самосъхрани и консолиди-
ра. Тя изразява и обратните на-
строения, като показва вътреш-
ните му противоречия, унинието 
и обезверяването на хората. Така 
тя реално служи на нацията, а 
не на определени класи и съ-
словия. 

на стр. 8

ГРАФ ИГНАТИЕВ И НЕГОВИЯТ РОД
800 ГОДИНИ „В сЛуЖБА НА ОТеЧесТВОТО“

След представянето на филма за Граф Игнатиев в РКИЦ: от 
дясно на ляво - Н. Пр. Елеонора Митрофанова, Марина Бутусова-
Штутц, Станка Щопова, проф. Нина Дюлгерова и Калина Канева.

В село Граф Игнатиево, област Пловдивска пред бюста на 
графа: от дясно наляво - Марина Бутусова-Штутц, Нестор Чочев, 
кмет на селото, Станка Шопова и Коста Пеев.

Бюст на Граф Игнатиев във фоайето на посолството на Ру-
сия в София - от дясно наляво: Василий Новоселов- съветник, 
Станка Шопова, Филип Воскресенски - пълномощен министър, 
Марина Бутусова-Штутц и Надежда Воробьова - сътрудник.

Марина Бутусова-Штутц пред паметника на Граф Игнатиев в 
центъра на град Варна.

Е
дна от най-големите морски битки на 19 век е на 8 
октомври 1827 г. в наваринския залив, Йоний-
ско море, до бреговете на Пелопонес – Гърция. Смя-
та се, че тя е съществен момент от величавата борба 

за независимост на гръцкия народ. В нея особено се отли-
чава руският флот, командван от адмирал Гейден, Логин 
Петрович, действащ съвместно с  обединените флотски 
сили на Франция и Великобритания. 

Преди дни в град Пилос, гръцкото име на Навара, акос-
тира руски военен кораб. Посрещането на руските военни 
моряци в малкия морски град бе тържествено и въодуше-
вяващо. Моряшките колони преминаха с маршова стъпка 
през центъра на градчето, под непрекъснати одобрителни 
възгласи от страна на неговите жители и гости. 

Руски части от морската пехота по-рано, през март 
т.г., посетиха в град Александруполис Мемориала на за-
гиналите от 9-и Ингерманлански полк в Руско-турска-
та война 1877-1878 г. Тяхното посрещане бе също така 
въодушевяващо и сърдечно. Въпреки наличието на аме-
риканска база в гр. Александруполис, руски военни кораби 
по всяко време могат да посещават пристанището на гра-
да, съгласно сключено между Русия и Гърция споразу-
мение. Може би всичко това не е само заради все по-изо-
стрените турско-гръцки отношения. А защото историята 
трябва да се знае. И да се помни.

Дали българските политици няма какво да понау-
чат от нашите южни съседи от това сложно „изкуство 
на възможното“ – каквото е определението за политика?!

Руски морски пехотинци 
в град Александруполис.
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У
чените все още спо-
рят дали вирусите да се 
причисляват към жи-
вата или неживата при-

рода. Според съвременната би-
ология животът трябва да от-
говаря на някои условия: да се 
самоорганизира, да се самооб-
новява, да се саморегулира, да 
се самовъзпроизвежда и да се 
развива (да еволюира). виру-
сите отговарят само на едно от 
посочените условия – те ево-
люират. Поради липса на орга-
ни вирусите използват рибозо-
мите на други клетки. Прин-
ципът е следният: вирусът се 
прикрепя към дадена клетка 
и инжектира в нея своя РнК, 
която се свързва с рибозомите 
на клетката и я стимулира да 
произвежда вирусни белтъ-
ци. Произведените белтъчни 
молекули се свързват и обра-
зуват нов вирус, който разкъс-
ва клетката при напускането 
й. Интересен факт е, че вирусите 
са много ценни за съвременното 
генно инженерство, заради спо-
собността си да пренасят гене-
тичен материал в клетките. Из-
ползват се като вектори, които 
пренасят РНК от една клетка в 
друга, което причинява изкуст-
вена мутация. 

Днес са регистрирани око-
ло 5000 вида вируси. На  латин-
ски вирус значи отрова. Разме-
рите им са от 15 до 250 нано-
метра (1 нанометър е една ми-
лиардна част от метъра). За 
сравнение човешкият косъм е 
с диаметър 60 000 нанометра. 

Вирусите нямат клетки, кои-
то се делят, те се развиват в зара-
зените гостоприемни клетки. 
вирусите съдържат генетич-
ни материали (ДнК или РнК), 
които им дават способността да 
мутират и да се развиват. Те 
също така имат защитно по-
критие, наречено капсид, кой-
то е съставен от множество на 
брой протеинови мономери, 
наречени капомер.

Коронавирусите са откри-
ти през 1965 г. от английските 
учени Тирел и Бъние, (Tyrrell 
D.A.J and Bynoe M.L). По същото 
време бразилският учен Д. Ал-
мейда (Almeida J.D) извършва 
електронна микроскопия на 
органни култури инфектира-
ни с коронавирус и открива, 
че вирусните частици прили-
чат на вируса на инфекциоз-
ния бронхит при птиците. Те 
изглеждат като слънчева коро-
на, от където идва и тяхното 
наименование – коронавиру-
си. Размерите на коронавируси-

те са в диапазона 100-160 нано-
метра. За сравнение диаметъ-
рът на човешката клетка е около 
10 микрона, 100 пъти по-голям 
от този на вирусите, а на бакте-
риите около 1 микрон или 10 
пъти по-големи от тези на ви-

русите.
В клетките дезоксирибо-

нуклеиновите киселини (ДнК) 
са складовете с информация, а 
рибонуклеиновите киселини 
(РнК) транспортират инфор-
мацията в  ДнК. При вируси-
те, за да се зарази една клетка, 
трябва информацията от ДнК 
на вируса да се предаде на из-
браната клетка. За целта вли-
за в действие ензимът Интег-
раза, който катализира проце-
са. За да установят как се спира 
действието този фермент при 
ХИв-вирусите, на учените от 
Харвардския университет са 
били необходими над 4 годи-
ни. Установено е, че диаметърът 
на ХИВ-вируса, макар и с диа-
метър около 80-120 наномет-
ра, въздейства по същия начин, 
както действат коронавирусите. 

Диаметърът на Covid-19 е 
около 400-500 нанометра (по 
данни на The Ferret – Шотлан-
дия).

Съгласно  изследване на МIТ 
е около 80нм; При появяването 
на вируса имаше данни, че е с 
размери до 500 нм.

В същото време, диметърът 
на:

• червените кръвни клетки е 
6-8 000 нанометъра (нм);

• белите кръвни клетки е 
8-20 000 нм;

• човешката клетка е 10 000 
нм;

Сиреч вирусът е около 100 – 
150 пъти по-малък от човешки-
те клетки;

• дебелината на клетъчната 
мембрана е около 7-9 нм. Това 

означава, че защитата е твър-
де слаба, спрямо диаметъра на 
вируса;

• дължината на протеино-
вите шипове на Ковид-19 са 
около 9-12 нм;

• Диметърът на белодроб-
ните клетки е около 9 000 нм.

Изследователи от Масачу-
зетския технологичен инсти-
тут и Харвард, института Бро-
уд с колеги от целия свят  са 
определили специфични ви-
дове клетки, които стават ми-
шени за Ковид-19. Установени 
са и „предателите“, които поз-
воляват да се свържат проте-
ините на шиповете на виру-
са с рецепторите на човешка-
та клетка (т.е. те отварят на ви-
руса „вратата на клетката“. 
Това са ферментите 2 (ACE2) и 
TMPRSS2;

• 99 % от масата на човешко-
то тяло се състои от само шест 
химични елементи: кислород, 
въглерод, водород, азот, кал-
ций и фосфор. Всяка органич-
на молекула съдържа въгле-
род. От 65-90 % от всеки орган, 
клетка се състои от вода (по 
тегло) и не е изненадващо, че 
кислородът и водородът са ос-
новни компоненти в човеш-
кото тяло.

С развитието на 

нанотехнологиите 

наночастици се използват 
при производството на хра-
ни, в медицината, козметика 
и т.н. От 13.12. 2014 г. съставки-
те, използвани под формата на 
"технически произведени нано-

материали" в храните, тряб-
ва да бъдат обозначени с обо-
значението "нано" в списъка 
на съставките. Въпреки това, 
почти няма традиционни със-
тавки, които попадат в тази де-
финиция. За някои добавки 
европейският орган за без-
опасност на храните (еОБХ) 
проучва дали те следва да бъ-
дат класифицирани като на-
номатериали и етикетирани 
до 2020 г. Това са:

• Титановия  диоксид (е 
171); Железни оксиди и желез-
ни хидроксиди (E 172); Сребро 
(E 174);  Злато (E 175); Силициев 
диоксид (E 551); Калциев сили-
кат (E 552); Магнезиев силикат 
(E 553a) и Талум/Талк (E 553b).

в същото време няма огра-
ничение за техния размер и 
допустимото им количество, 
защото много от тях имат ток-
сично въздействие на органи-
зма. А макрофагите – защит-
ниците на клетките, изпълня-
ват функциите на антиген и са 
в основата на вродения имуни-
тет на човека. Те разпознават 
тела и частици с размери над 
70 н.м.  

Така например:
• E 171 националния ин-

ститут на САЩ за безопасност 
и здраве при работа с TiO

2
пре-

поръча две отделни граници 
на експозиция - 2,4 mg/m3, до-
като при ултрафинни частици 
- 0,3 mg/m3, а като средно пре-
теглени във времето концен-
трации до 10 часа на ден за 40-
часова работна седмица. Има 
някои доказателства, че редки 
заболявания като „синдром на 
жълтите нокти“ може да бъде 
причинено от титан, или им-
плантирани по медицински 
причини или чрез консумира-
не на различни храни, съдър-
жащи титанов диоксид. 

• E172 се използва за оцве-
тяване в храни и напитки. Раз-
решена е за ЕС, но е забранена в 
Германия!

• E 174 Като добавка в хра-
ните се използва „само за външ-
на декорация“, като може да 
се намери при шоколадови и 
сладкарски изделия. 

Дългата, редовна консума-
ция на продукти, съдържащи 
е 174 обаче може да доведе до 
увреждане на бъбреците и 
синьосиво обезцветяване на 
очите, носа и носната прегра-
да, гърлото и кожата. Не е раз-
решена в Австралия.

• E 175 е разрешена само 
като оцветител за няколко 
храни. Взето в малка доза зла-
тото се счита за безвредно, за-
щото е несмилаемо. По-големи 
количества обаче могат да при-
чинят симптоми на отравяне. 
Терапия със златни соли може 
да има сериозни последи-
ци като увреждане на черния 
дроб или бъбреците.

• След вдишване на съдър-
жащи въглерод наночастици 
могат да възникнатси стемни 
сърдечносъдови ефекти. При-
знаци на възпаление и промени 
са описани чрез маркери за ко-
агулацията (BAFU 2007). След 
вдишване на наночастици от 
дизелови емисии се установява 
сурогати (непълноценни замес-
тители) на  ендотелите и дис-
функция с намалено разпре-
деление на t-PA (Плазминоген 
активатор на тъканта, протеин, 
участващ в разграждането на 
кръвни съсиреци. 

• въглеродни частици, 
златни частици, частици на 
манганов оксид и други вли-
яят на обонянието като чрез 
епитела и обонятелния нерв 
могат да навлизат в мозъка.

• Инхалирани наночастици 
попадат в бронхите, при което 
се елиминира мукоцилиарния 
клирънс (очистващата функ-
ция на белия дроб) като с нама-
ляване на размера на частици-
те, ефективността този меха-
низъм отслабва. От друга стра-
на те възпрепятстват работата 
на макрофагите на клирънса 
спрямо чуждите тела и ефектив-
на  фагоцитоза (унищожаването 
им от белите кръвни клетки). Ус-
тановено е, че такива частици се 
задържат до 10 месеца в брон-
хите и се отлагат в алвеолите на 
белия дроб.
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У нея няма партийно-поли-
тически пристрастия, въпреки че 
писателите не са безразлични към 
политическите борби. Литерату-
рата, чрез своите високи образци, 
обективно отразява и изразява 
онова, което протича в обще-
ството; тя е свидетелството за 
неговото здраве или боледува-
не. Това много ясно се вижда от 
творчеството на Иван Вазов. 

Ние с право наричаме Вазов 
„нашето всичко”, както руски-
ят критик и писател Аполон 
Григориев е определил значе-
нието на А. С. Пушкин, защото 
е олицетворението на българ-
ската нация и чрез цялото си 
творчество е изразил нейния 
дух, същност и начин на мисле-
не. Но именно защото е „нашето 
всичко”, т.е. национален писа-
тел, а не писател на определе-
на тема или на един отрязък от 
времето, а още по-малко на ня-
коя отделна класа или социал-
на група, Иван вазов е типичен 
носител и изразител на буржо-
азно съзнание. Той завършва 
процеса на секуларизация, запо-
чнат от Възраждането, и утвърж-
дава окончателно системата от 
буржоазни нравствени ценнос-
ти. Вазов е напълно „модерен чо-
век”, т.е. светска личност, реа-
лист и буржоа, за когото чове-
кът е господар на себе си и тво-
рец на съдбата си. У него няма 
нищо средновековно и дори 
патриархално, макар все още 
в литературознанието да биту-
ва тезата, че показвал предимно 
патриархалния, т.е. средновеков-
ния, не-буржоазния бит на бъл-
гарите, че самият той бил патри-
архално устроен човек. Може би е 
по-точно да кажем, че с Иван ва-
зов завършва първият етап от 
развитието на буржоазното об-
щество и, че той е първият наш 
типичен „бюргер”. У него съжи-
телстват едновременно болка-
та за ставащото и съпротивата 
срещу започналия упадък. Той 
все още е „универсален човек”, чо-
век на трудно удържаната пълно-
та и хармония на битието, което 
вече е наранено и пропукано. 

У Иван вазов всичко е неот-
делимо едно от друго. не може 
да се каже, че той е само поет 
или само разказвач, или дра-
матург, или публицист, или ро-
манист, или литературен кри-
тик. Защото е всичко това заедно, 
събрано в една личност и в едно 
слово. И във всеки един жанр той 
е безспорен майстор, класик от 
най-висок ранг. Появата на ге-
ний като вазов е знак, че об-
ществената енергия се е насо-
чила към качествено преобра-
зуване на обществото в осъз-
наващ се творец на историята. 
Такива автори се появяват в края 
на Възраждането, за да го изчер-
пят и, за да поставят литература-
та и изкуството върху нови есте-

тически принципи.
В прозата се открояват по-от-

четливо и особеностите на Вазо-
вия свят. Прозата дава възмож-
ност да се изваят характери, да се 
проследява движението на иде-
ите и да се развиват сюжетите, 
в които се проявяват героите на 
новото време. 

Като изключим „Под игото“ 
и историческите повести и ро-
мани, в почти всички прозаични 
творби се оглежда и изобразява 
повече светът на след-вазова-
та епоха – става дума за сюже-
тите, не за подхода и оценката 
на времето. вазов премина към 
белетристика след поезията, 
когато в българското общество 
настъпват сериозни проме-
ни, когато духът на Възраждане-
то се изражда в досаден спомен. 
Гледната точка на Иван вазов 
е важна и особено показателна 
за развоя на обществените на-
строения и за дълбоките социал-
ни изменения. Сблъсъкът между 
„старите“ и „новите“ българи е 
битов конфликт с подчертано 
нравствен смисъл. някогаш-
ното чуждопоклонство и чуж-
доподражателство, жаждата 
да богатство, страхът и подлос-
тта, двуличието, се оказват до-
бродетели за освободилия се от 
турското робство народ. Изчез-
нал е героизмът от ежедневния 
живот. Изведнъж сякаш хора-
та са останали без обединяваща 
идея; те се виждат отделени един 
от другиго и се питат „защо?“. И 
задачата на прозаика вазов е 
да отговори на този все по-дра-
матично задаван въпрос. 

Героят на вазов в прозата е 
простодушен човек, без задни 
мисли, естествен и чувствите-
лен към несправедливостите. 
Той бързо и доверчиво разкри-
ва себе си, макар че се свени да се 
показва и да става център на вни-
мание. неговата предвидимост 
и простодушие не са липса на 
душевен живот – напротив, 
душевният му живот е дълбок 
и смислен, подчинен на висо-
ка нравственост. Такива хора 
не умеят и не обичат да живе-
ят изолирано, затворени в себе 
си, отдаващи се на самонаб-
людения и самоанализи. Геро-
ят на вазов е колективистичен 
човек, способен да съществу-
ва единствено заедно с други-
те. Затова и ще го видим толкова 
често в кафенето, в кръчмата, 
по празненства. Това са места-
та за общуване между членове-
те на обществото. Те се стремят 
към това общуване, приемат го 
като благо. Подобен тип нагласа 
ще открием по-късно и у Йовков, 
и у Димитър Талев. Животът не 
е на нивата, в работилницата, 
а на местата, където има мно-
го хора, дошли специално, за да 
бъдат заедно. Може би поради 
тази склонност и нагласа, домо-
вете в света на вазов са много-

людни, шумни, организирани 
като хармонични общности. 

Но обществото има опреде-
лен обем, за да функционира нор-
мално и безболезнено. То е широ-
ко отворено, но до някакви гра-
ници и най-често за съзидателни 
дейности. влизащите в това об-
щество трябва да са нравстве-
ни хора, да не са рушители. За-
щото то има съпротивителни 
сили, но е прекалено доверчи-
во, за да бъде постоянно подо-
зрително и постоянно да се съ-
противлява срещу враговете 
си. А светът на Вазов е неподви-
жен, неприспособяващ се. Той не 

забелязва или късно забелязва 
собствените си вътрешни изме-
нения и дълго ги гледа с изненада 
и неверие. Пример за това са раз-
казите „Кардашев на лов“, „Дядо 
Нистор“, романът „Нова земя“ и 
др. Писателят вижда, че вече 
няма нито ентусиазъм, нито 
човещина, нито благородство 
и енергия за съзидателност. 
вместо тях - егоизъм, алчност, 
подозрителност, интригант-
ство. Не че и преди са липсвали, 
но голямата цел е потискала по-
рочните страсти и е давала прос-
тор на светлите пориви. 

Романът „Под игото“ е она-

зи точка, която всяка литерату-
ра избира, за да съсредоточи в 
нея смисъла на своите естетиче-
ски търсения и идейни тежне-
ния. Освен чрез един свой пред-
ставител, литературата определя 
и едно произведение, за да вло-
жи всичките си прозрения и да 
обобщи целите, към които се е 
стремяла. „Под игото“ е не само 
първият български роман, но и 
краят на една литературна епо-
ха, последният модел на социа-
лен сюжет, върховният израз на 
един начин на обществен живот. 
Различни определения са давани 
на този роман, но като че ли най-
разпространеното и единодуш-
но възприеманото и многократ-
но повтаряно е „епопея на народ-
ния живот“. Да, „Под игото“ на-
истина е епопея на народния 
живот, но той до голяма степен е 
свод на обществения живот, кни-
га за идеите в този живот, за ха-
рактера на обществените отно-
шения. Тук е показан един тип 
общество. Това общество се ут-
върждава в последните години 
преди Освобождението и доми-
нира напълно до края на ХIХ 
век.

Една идея владее хората в 
„Под игото“ – въстанието и ос-
вобождението на България. 
Народът в Бяла черква се дели 
на патриоти и турски шпиони. 
Едни „за“, другите „против“. Но 
първите са мнозинството! Кога-
то едно общество се формира 
върху идеята за националноо-
свободителното движение, а не 
върху борбите за власт, то не е 
разслоено. Неговата сила е в спо-
собността и готовността му да за-
личи различията. Споровете и 
дискусиите се водят градивно, с 
желание истината да бъде кате-
горична и неоспорима. Затова 
и споровете пламват, но колкото 
и бурно да протичат, завършват 
мирно. вътрешното неразбира-
телство се подклажда от естест-
вените различия, но се отстра-
нява от съзнанието за общата 
опасност, идваща от поробите-
ля. Висока е целта, която стои над 
всички, за да се вдават в разпри и 
междуособици. Онези, които не 
споделят общите идеи, са шпи-
они и предатели и не принадле-
жат органически на обществения 
организъм. 

Иван вазов завърши една 
дълга епоха в развитието на 
българското художествено съз-
нание и на българската литера-
тура. След него и обществото, и 
изкуството, са вече други. Тех-
ните изразители ще бъдат пи-
сатели от друг тип, с друга пред-
става за устройството на света, 
с друг поглед за живота. Те ще 
живеят в друго време и ще из-
разяват други идеи.

но тогава светът на Иван 
вазов ще е вече история...

А без вазов няма история и 
няма България! 

Иван вАЗОв

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, 
КАК ХУБАВО СИ ТИ

Отечество любезно, как хубаво си ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед нови, по-нови красоти:
тук весели долини, там планини гиганти,
земята пълна с цвете, небето със брилянти…
Отечество любезно, как хубаво си ти!
    II
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
на Изтокът светлика, на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и хлад,
долините с трендафил, гърдите с благодат.
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
    III
Отечество, не си ли достойно за любов?
Кой странник без въздишка можб да те остави?
Кой има сила твоите картини да забрави?
Що нямаш ти? Що липсва под синий ти покров
в случбй, че бог би искал Едемът да премести
и своя рай прекрасен при Емус да намести?
Отечество, не си ли достойно за любов?
    IV
Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?
Не те познават даже децата ти сами
и твойто име свято не рядко ги срами!
Какъв ли свят прекрасен в теб йоще скрит остава?
Какви ли тайни дремят, богатства, красоти
по твоите долини, поля и висоти?
Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?
    V
Ах, ний живейме в тебе, кат същи чужденци,
и твоят дивен вид ни не стряска, не привлича.
Рогачът в планините по-много те обича,
по-харно те познават крилатите певци,
но ний не видим нищо, нам нищо не ни тряба,
доволно е, че даваш покривката и хляба,
и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!

Хисар, 1882

“Погрижете се добре за тялото си. Това е единственото място, с което 
разполагате, за да живеете.”  Джим Рон

Инж. д-р Александър  
ТРИФОнОв

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://www.greelane.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/definition-of-mass-604563/
https://www.greelane.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/types-of-organic-compounds-608778/
https://www.greelane.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/types-of-organic-compounds-608778/
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Уважаеми читатели,

През 2021 г. често се об-
ръщахме към вас да ни под-
крепите в абонаментната 
кампания. Остана неизпъл-
нена задачата за 1000 го-
дишни абонамента. Това 
наложи след 18 години не-
променяна, цената вече да 
бъде 2 лв. Повече от всяко-
га обществото ни се нуж-
дае от убедени защитници. 
Не само защото годината е 
особено важна, с избори за 
парламент и за президент, а 
защото за да пребъде Бъл-
гария, никой не бива да ос-
тане безучастен в битката 
на истината с лъжата. 

Разпространението на 

вестника, по независещи от 
нас причини, все така про-
дължава да бъде ограничено. 
Абонаментът за сега е най-
сигурният начин,  „Зора“ да 
участва в битката за Бълга-
рия. Отново ви призоваваме: 
във всяка пощенска стан-
ция може да осъществи-
те вашата подкрепа с або-
намент до края на година-
та, както и за следващата. 
Също така можете да на-
правите абонамент за 1 ме-
сец, за тримесечие и полу-

годие.
Каталожният номер на 

„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един 

месец е съобразно броя на 
вторниците в него. Цената 
на един брой вече е 2 лв.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете го и го 
разпространявайте.

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

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

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

От стр. 9
• Изследванията (in vitro) на 

силициев диоксид във форма-
та на нанонишки и наночасти-
ци са показали, че допустима-
та концентрация е 190 mg/ml. 
Превишаването й води до раз-
рушаване мембраните на клет-
ките и некроза. Наночастици с 
размери 15-46 nm предизвикват 
и рак на белия дроб.

• Токсичността на цинковия 
оксид беше официално призна-
та чрез присъдата на Калифор-
нийския съд от 21.08.2017 г. към 
фирмата J&J да изплати на 63-
годишната еva Echeverria като 
обезщетение за заболяването 
от рак на яйчниците през 2007 
г., причинено от използването 
ежедневно на бебешка пудра 
за хигиена.

• Паралелно с тези положи-
телни ефекти от приложение-
то на наночастици от сребро е 
забелязано увреждане на чер-
ния дроб и мозъка на мишки 
(вкл. рак при риби) при натруп-
ване на частици с размери 5-50 
nm. Токсичността се свързва с 
протичането на окислителен 
стрес, нарушаване функциите 
на митохондрите и увеличаване 
проницаемостта на мебраните 
на клетките.

Тези данни не изчерпват 
възможните нежелателни/ток-
сични въздействия на наноча-
стици върху човешкото здра-
ве. Същевременно има такива 
частици, които директно уни-
щожават вируси, бактерии, то-
ксини (напр. селен) в организма 
на човека или се използват като 
носители на вещества, които 
трябва да помогнат на клетките 
да се справят с нежелани „гости“, 
напр. като въглерода и силиция.

Прави впечатление, че ня-
кои от фирмите, които разра-
ботват ваксини ще включат в 
тях наночастици, без да упо-
менават техният размер! Така 
например  изследователи в Се-
верозападния университет и 
MIT работят по използване на 
наноструктури за доставка на 
пептидни молекули до вирус-
ни молекули на Ковид-19. Мо-
лекулите на пептида (дехидрата-
ционен полимер от аминокисе-
лини) може да са в състояние да 
се свържат със спам протеина 
на Ковид-19, и води до деакти-
виране на вирусната молекула. 
Пептидните молекули не оцеля-
ват дълго в кръвта, така че пеп-
тидните молекули ще бъдат пре-
насяни от наноструктурите.11

в брой 1 от 2017 г. в Между-
народното списание за вакси-
ни и ваксинации (International 
Journal of Vaccines and Vaccination, 
Volume 4 Issue 1 – 2017) е помес-
тено изследване на 44 ваксини 
за водещи фирми (някои от ко-
ито и днес разработват вакси-
ни срещу Ковид-19) в които е 
открито голямо количество на 
химически елементи с микро и 
наноразмери, наречени замър-
сители. Авторите се опасяват, че 
клетките на човека ще приемат 

тези частици като чужди тела и 
реакцията може да бъде разви-
тие на възпалителни процеси, 
увреждане на имунната систе-
ма и дори да проникнат в ДнК. 

възниква въпросът за ефек-
тът от ваксините - ще се нама-
ли въздействието на вирусите, 
но същевременно може да се 

увреди здравословното състо-
яние на организма. Кой кон-
тролира и носи отговорност за 
това?

От гореизложената инфор-
мация биха могли да се напра-
вят следните изводи:

• Ковид-19 е твърде интели-
гентен, за да намира клетки с 
„предатели“, за да ги атакува и 
се възпроизвежда в тях;

• Кои са предпоставките, за 
да съществуват тези „предате-
ли“, т.е да се изродят спрямо 
тяхното заложено значение за 
организма. възможно ли е тава 
да бъде вследствие на:

Приемането на много е-та с 
храните 

и ако те са с размер под 70 нм. 
попадат директно в клетките 
(макрофагите не ги разпозна-
ват), респ. нарушават имунитета 
на клетката и създават условия за 
раждането на „предателите“;

• В 19-ата хромозома е опи-
сан ген IFNL, с най-изразена ак-
тивност върху ACE2 при мла-
дите хора, поради което много 
млади хора боледуват безсимп-
томно. Първично се развива 
ARDS (аcute respiratory distress 
syndrome) с дифузно алвеолар-
но увреждане, вкл. на хиал-
инните мембрани.  Допуска се 
наличие на пряко вирусно ув-
реждане върху пневмоцитите. 
Установи се повишена съсирвае-
мост и тромбоза на  малките съ-
дове с данни за ендотелно ув-
реждане (Xu et al. 2/17);

В най-тежките случаи става 
ясно, че мотът да бъдат засегна-
ти на практика всички органи 
и системи. Смята се, че при ня-
кои пациенти имунната атака 
може да увреди пациента по-
вече, отколкото самия вирус. 
Това свръхвъзпаление е риск за 
образуване на тромби. Цито-
киновата буря (системна възпа-
лителна реакция на организма) 
може да причини DIC-синдром 
(с неконтролируемо кървене и 
съсирване едновременно). Го-
лемия брой аутопсии в САЩ по-
каза данни за повишена съсир-
ваемост и тромбози в малки-
те съдове на всички органи и 

промените в ендотела на мал-
ките съдове във всички орга-
ни, вкл. в белия дроб;

• Случайно ли е съвпаде-
нието на симптоматиката на 
действието на Ковид-19 с ток-
сичното действие на наноча-
стиците на някои вещества? 
Как тогава хората да се спокой-

ни, че не са „подготвени“, без да 
подозират за настъплението 
на Ковид-19? А това е възмож-
но да става чрез храни, напит-
ки, козметика, терористични 
актове;

• Следва изводът, че бор-
бата с Ковид-19 чрез ваксини 
може да не  постигне желания 
ефект, тъй като клетките на 
отделният човек са увредени 
от неконтролираното и уско-
рено въвеждане на нови тех-
нологии (напр. нанотехнологи-
ите). Това се потвърждава и от 
факта, че хора, които  консуми-

рат второ качество храни или 
истински био-продукти( (без 
е-та) по-лесно оздравяват в 
сравнение с тези, които кон-
сумират луксозни храни, но 
пълни с е-та за по-добри вку-
сови качества и привлекате-
лен външен вид;

• След Ковид-19 се очаква 
настъпването на БИРС (Близ-
коизточен респираторен синд-
ром), който е по-смъртоносен. 
С разтопяването на ледници е 
възможно да се появят и дру-
ги вируси, които са съществу-
вали пред милиони години и, 
за които днешното човечест-
вото няма защита. Пред тези 
предстоящи заплахи могат да се 
добавят и непрекъснатите му-
тации на вирусите. Следва ли 
непрекъснато да се създават 
нови и нови ваксини, и чове-
кът да бъде все повече тъпкан 
с антитела? ваксините не га-
рантират предпазване от ви-
русите,  а евентуално по-ле-
ко протичане на болестта, но 
това е свързано и с нивото на 
имунитета на индивида. Къде 
е обаче балансът между нор-
малната биоструктура на ор-
ганизма и тази изградена от 
антитела? 

не следва ли учените и 
изследователите да се 

съсредоточат върху:

• разработка на бързи и на-
деждни тестове за профилак-
тичен контрол на населението 
за отклонения от здравослов-
ното състояние на органи-
зма, намаляване на имуните-
та. Дори такива тестове да бъдат 
и за персонално използване? В 
момента се правят опити за та-
кива, но само по отношение Ко-
вид-19;

• разработката на техноло-
гии за подаване на организма 
допълнителна защита по вре-
ме на т.н. начален или „Репли-
кативен стадий“, когато той се 
бори срещу вируса, а все още 
не е намерил приемащи клетки 
за неговото възпроизвеждане. 
Защо вместо подаването на кис-
лород през белите дробове, ко-
ето понякога е малко ефективно 
при увредени от вируса малки-
те кръвоносни съдове на алвео-
лите, не се подава орално чрез 
подходящи субстанции (та-
кива вече съществуват) или ди-
ректно в кръвоносната система?

• разработка на уреди, сен-
зори и технологии за контрол 
на съдържанието на наночас-

тици в храни, козметика, ме-
дицински препарати, бито-
ва химия и т.н. като количе-
ство и размери. Държавата от 
своя страна да направи орга-
низация за тяхното прилагане 
и защита на населението. По 
този начин ще се предотврати 
навлизането на нежелани на-
ночастици в организма и по-
степенно възстановяване на 
здравословна биоструктура 
на населението с нужния ши-
рокоспектърен имунитет;

• разработка на субстанции 
и методики за тяхното прило-
жение за ежедневна профилак-
тика на дихателния тракт, от-
критите части на тялото особе-
но при съмнения за дисконфорт 
от отделния индивид.

въпроси, които чакат 
отговор:

1. Защо Covid-19 e около 3 
пъти по-голям от стандарт-
ните корона-вируси, в т.ч. и 
от вируса на СПИн? Да не би 
в стандартния корона вирус да 
са добавени изкуствени, до-
пълнителни протеини, които 
да гарантират неговото въз-
произвеждане? Или това са ен-
зими, които катализират раз-
граждането на сложни молекули 
(т.нар. процес на катаболизъм)? 
Какви ензими има в Covid-19, 
за да може да търси начина да 
бъдат атакувани, както при 
ХИв вируса?

2. Защо инкубационния 
период при Covid-19 може да 
бъде до 21 дни съгласно по-
следните данни от Световната 
здравна организация, т.е 5-10 
пъти по-дълъг спрямо стан-
дартните вируси? Да не би в 
този вирус да е вграден биоча-
совник на база на нанотехно-
логиите, който се включва и 
контролира действието на ви-
руса при определени условия? 
Да могат например, да се за-
разят максималенброй хора? 
Или целта е друга - създаване 
на страх, хаос, паника и като 
следствие - колапс/рецесия на 
световната икономическа сис-
тема?!

3. Covid-19 се разпростра-
нява с изключително бър-
зи темпове, но заболяването 
от Covid-19 не е твърде смър-
тоносно и в мнозинството от 
случаи протича като грип или 
пневмония. Да не би целта 
на този вирус е да предизви-
ка повреда в ДнК на клетките 
или мутации? Какво е състоя-
нието на клетките при излеку-
вани от вируса пациенти?

4. Досега борбата срещу 
Covid-19 се води чрез създава-
не на антивирус, като структу-
ра, за да се спре действието му, 
респ. да се създаде ваксина по 
този начин. но има малко дан-
ни за използване на добрите 
страни на нанотехнологиите.

5. не следва ли да се тър-
сят повече средства, за да бъде 
унищожен вируса? Способът 
за безкрайно засилване имун-
ната система, когато тя създа-
ва все повече антитела, няма 
ли да доведе до „цитокино-
ва буря“? Това е свърхзащитна 
реакция на организма, която 
чрез имунната система, убива 
собственото тяло?

„Лекарят на бъдещето вече няма да лекува 
човешкото тяло с лекарства, по-скоро ще леку-
ва и предпазва от болести с храна”. 

Томас А. едисън

 „Всяка храна, която изисква подобряване 
и използването на химически вещества, в ни-
какъв случай не трябва да се разглежда като 
храна.“  Джон. Х. Тоб

ЗА ВИРУСИТЕ И 
НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ

Бел. ред. Използваните от автора източници на информация се пазят в редакцията.

Н
яма съмнение, че мистерията около Covid-19 ще 
бъде разкрита, но все повече става ясно, че тази 
пандемия е само завеса, зад която се крие ужася-
ващата цел на една мащабна колонизация. на ней-

ния път стоят средните и малките фирми, чиито унищожа-
ване е задължително, за да няма средна класа, която е гаран-
ция за социалния мир. И за да може увеличаването на дис-
баланса „богати-бедни“, дае бъде гаранция за увеличаване 
господството на мултинационалните компании. От цялата 
тази многообхватна комбинация жертва ще бъдат по-мал-
ките държави. всичко това ще доведе до установяване на 
нов световен ред, вони сфери на влияние и нови принципи 
във  международните взаимоотношения.

* * *
Ах, тоя стрелнат в мъглите Рожен!
От слънце ресан, от вихри рошен.

С трева – постелка, с камък – възглаве,
който го види, не го забравя.

Над синя преспа омайно цвете
напъпва зиме, разцъфва лете.

Пастири сучат кръстати върви,
в ручеи рипат луди пъстърви.

В хайдушка диря върви гайдаря
и с ясна гайда сам разговаря.

Слуша го Рожен, сладко унесен...
Какво е Рожен без харна песен!

Пушка да пукне, гора се люшка...
Какво е Рожен без вярна пушка!

МОЛИТВА 
ЗА ХЛЯБА

Хляб наш!
Свещен Хляб!
Ти, който вкарваш светлината в нашите тела
ти, който напояваш със соковете си
гъсталаците на наште мисли.
Ти, който пълниш устата ни
с вкуса горчив на пръст размекната
ти, който си във нас,
и който носим от хилядолетия в себе си.
Тебе те откри внезапно онзи лъчезарен мъж,
от който тръгва нишката на поколенията.
И макар че се редуваха различни,
те си оставаха едни и същи.
О, Хляб свещен, узрял през вековете.
Ти, наш Хляб корав.
Бъди завинаги!
Амин.

ТРИНАДЕСЕТ

Този свят превъртя. И лечение няма!
Във гърдите му чука студено сърце.
А на къра Стоян, метнал сопа на рамо,
води шарено куче и десет овце.
Този свят е на път да се срине тотално,
Бог отгоре задрасква последното днес.
Само долу Стоян като пряспа е бялнал
десетте си овце и овчарския пес.
Той така и не чу за световната лудост...
Хапна хлебец и сол и си легна към шест.
Сутринта се събуди. И божичко! Чудо!
Две овце се обагнили кротко нощес.
И се цветна на къра последното утро,
а денят се разлисти, от слънце облян...
Повъртя се бездомен и легна във скута
като третото агне на оня Стоян.
Този свят се затри! Падна в собствена бездна.
После Бог го издуха... Ненужно перце!
А Стоян, не разбрал, че светът е изчезнал,
още води тринадесет бели овце...

Иван нИКОЛОв

виолета СТАнИСЛАвОвА

ники КОМеДвенСКА

АЗ, КОЙТО  
НЕ ИЗБЯГАХ  
ОТ ПОМПЕЙ

Любомир Левчев

Смъртта е тайнство. Страх… Но край – едва ли.
Земната люлка в пустотата ме люлей.
И чувам сферите кристалните сигнали
аз, който не избягах от Помпей.

Преди разкопките да ме разкрият
свит като ембрион, тих, вкаменен
аз просто устоях срещу стихиите.
И забравимото се вкопчи в мен.

Аз гледах как вий бягате надолу
към лодки и спасителни лъжи.
Окрали храмовете, вий се молехте
грехът на чужда памет да тежи.

Човеци. Зверове… Изчезна всичко.
Как хубав бе пустинният Помпей!
При мен останаха две-три тревички.
И слава допълзя като злодей.

Смениха Бог. Проучиха Вулкана.
Градът развратен станал е музей.
И само аз при себе си останах
аз, който не избягах от Помпей.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930076-X
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Изкуството е отноше-
ние. Това не е ода, не 
е химн, а откакто сме 
в развод с иконите 

не става и за псалмопение. Това 
e тема. Имам отношение към 
нея, ще рече, че и тя е изкуство. 
Изкуството не ме интересува. 
То е мъртво. На мястото му от-
давна са се настанили сериали-
те, блудкашите и просташките 
имитации. Затова ни хлябът ни 
е хляб, ни зрелищата – зрелища. 

И сега не е време за поезия.
То кое ли българско време 

и било!
нашите поети винаги са 

имали само един избор: лакей-
ска ливрея пред парадния вход 
на диктатурата или гладните 
дрипи на задния двор, където 
златеят осилите на  високото 
Слово*.

Откровенията на двора се 
възприемат като хули и оскър-
бления на фона на народо-
мълчанието. То е българският 
национален спорт – точното му 
олицетворение е мъдростта за 
преклонената главичка. Само 
лудите се емват да форсират Ду-
нава и търчат към Околчица и 
гарнизонните стрелбища, след 
като спокойно може да изчакат 
някой да ни освободи. 

Що за участ сполита тия 
деца на покрусата: на ударите 
да отвръщат с обич, на смър-
тта – с песен? Докато бурята  
безмилостно кърши тънките им 
сребърни крила, населението 
по традиция си кротува в топ-
лата соба при младата жена и 
парчето сланина.

Убиват българските поети 
сякаш с едничката цел, за да 
им издигнат паметници. Си-
гурно ще да е от важно държав-
но значение при легендарна-
та липса на историческа памет 
у нас. 

В същото време наколени-
чилата тълпа сърцераздирател-
но пее песните им, заради които 
ги е убила. 

едно и също се повтаря от 
урва на урва и от век на век. 

не знам друга такава ис-
тория от повторения. Да ти е 
драго да я напсуваш. Това е, за-
щото сме най-освобождавани-
ят народ в света. Абсолютни 

световни шампиони. И понеже 
зацикляме още на първата въ-
просителна, виждаме набър-
зо сметката на всеки, който се 
обади от задния двор.

нАРОДе????
Затова по каквито и под-

буди да са го написали, били 
са безукорно прави. Прави са 
и сега: тая земя, простете, пак 
е чужда; тъжни бяха и нашите 
детски дни; това не е народ, не е 
вече и население, а някакво бъл-
гарство. 

И няма край, и няма край, 
и няма край…

нито прибавям, нито от-

немам от темата. Пък и не си 
струва мастилото. Друг раздава 
прошките под тия небеса и ко-
гато удари часа, все някак ще се 
разберем с него. За себе си съм 
спокоен – мама ми е прости-
ла всичко, а няма мъка, която 
да не съм й причинявал. Тази 
нейна безкрайна доброта, тази 
съкрушаваща обич! Друга и 
не искам. Сега лежи недалеч от 
баща ми в гробищата на Пазар-
джик под златната черга на не-
вените и латинките. Ще изчакам 
колкото се полага, за да ги събера 
завинаги. но не там, в тая пощ-
ръкляла за раждане равнина, 
а горе сред церовете на нашия 
Хълм в Мухово, в строгата и 
неподвластна на времето пус-
тош, откъдето потече живота 
ни. А когато дойде и моето без-
времие, нека смесят праха ми с 
техния. Това ми е завещанието, 
толкова дължа на тая земя!

втръсна ми от махленски 
героизъм. Герои на днешното 
време станаха антигероите на 
вчерашното, а беднотията пак 
нарами дядовите гурбетчий-
ски дисаги. Някои се връщат – 
колкото да разпродадат на чуж-
денците къде-що е оцеляло от 
нашествията.

Така и не се отучихме от 
подлия навик да бъркаме скри-
шом в сладкото. Не традиции, 
а шекерени пръчки – шаре-
ни и сладникави. Истините са 
като бръснарски ножчета, от 
тях съвестта кърви, но зара-
ди живеенето се налага да ги 

преглъщаме. 
Поезията комай е послед-

ният достоен начин да при-
знаеш безсилието си. Боли, но 
от тая болка вече не се умира. 
Други са епидемиите, донесени 
от новия милениум. В тях има 
нещо бездушно и станиолено 
като самата дума. Пустословие 
и шумотевици заливат безна-
казано тая земя, живяла хиля-
долетия с крилото на хляба и 
небето на свободата. Сами си 
го изпросихме.

Защото от всичката флора 
в градините сме оставили само 
здравеца – да има за китки, 

когато нахлуят поредните ос-
вободители.

Защото овчедушно припис-
ваме със задна дата геройски 
подвизи на овластеното ни-
щожество, макар да ни е из-
вестно, че биографията му бъка 
от Косови полета – и нито една 
Клокотница, и нито един Ми-
лин камък, и нито буца бъл-
гарска пръст, която да го за-
трупа.

Защото в песните ни и тъ-
панът бие на хлипове – пома-
га на кавала да плаче.

Защото за свинщините ни 
все е виновна кочината, а не 
свинята.

Защото децата ни вече 
сричат с криви усмивки: „Аз – 
не ща да – съм българче!”

Защото в час по Захарий 
Стоянов задраскват в неговите 
„Записки” думата „въстания” и 
пишат отгоре „предателства”.

Защото скоро и самият За-
харий Стоянов ще бъде за-
драскан в букварите по внесе-
но от чужбините родоразлю-
бие. Както сториха с толкова 
достойни...

Обнадеждаващото е, че на-
края все ще стигнем до Паис-
ий Хилендарски и тогава, щем-
не щем, ще бъдем принудени 
да го прочетем. Отново!

Заб: В темата е използвано 
Високо Слово от Хр. Ботев, Ив. 
Вазов, В. Левски, П. Р. Славейков, 
Н. Вапцаров, Ив. Динков, Н. Лили-
ев, Д. Дебелянов.
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Иван еСенСКИ

ПРОГЛАС КЪМ 
ПОЕЗИЯТА

Антология

* * *
България – каква тревожна дума!
От осем букви – траурни искри –
сме изковали святото ти име,
което като въглен ме гори...
Аз пия от ранения ти въздух.
Сърдитото ти слънце ме пече.
От тръпното ти недоволство зъзна,
щом името ти някой изрече
напразно.
От предсказани измами –
измъчено –
сърцето ме боли.
Но аз те моля:
отпрати към мене
изпратените срещу теб стрели...

Аз плача над съдбата ти голяма,
аз викам в полунощ и полуден
като на майка:
мамо, мамо!
Ти пребъди,
Пожертвай само мен!
Хвърли ме на оголени чукари,
на псета и на вълци ме хвърли...
България!
България!!
България!!!
Мълчание.
Душата ме боли.

Павел МАТев

Матей ШОПКИн

ТРЕСКА

Живеем в разграбен от хищници двор
и няма закрила, и няма пощада –
то сякаш самият небесен простор
пропада в дълбоката бездна на ада.

Навсякъде тътнат проклятия зли,
врати и прозорци са в телени мрежи,
и тлеят, и гаснат в горчиви мъгли
красиви мечти и заветни стремежи.

Къде да намерим спасителен брод,
къде е светата Вапцарова вяра?
Животът ни днеска е трескав живот,
пропит от немара и люта поквара.

За всичко, което без жал се руши,
не някой проклетник, а Бог ни наказа
да страдаме с тъжни и болни души
под тежкия кръст на жестока омраза.

О, трябва да смажем лъжи и злини,
да скъсаме всеки мъчителен обръч
и в черните нощи, и в белите дни
у нас да възкръсне убитата обич.

Защото сред вечния луд кръговрат
без помисъл свята и устрем всевишен
животът прилича на гибелен ад,
където човекът е демон излишен.


