
На 11 ноември в с. Спасово, общ. Чирпан, бе открит паметник на загиналите в Балканска-
та, Междусъюзническата и Първата световна война, 74 жители от селото. Идеята е осъщест-
вена с пословична упоритост, от кмета Димо Нецов и скулптора Камен Тонов, автор на про-
екта, както и с дарения от  жители на селото, община Чирпан и Министерство на отбраната.

Продължение от брой 42

Анализът на факти-
те разкрива съдър-
жанието на демони-
ма македонец и маке-

донски, заложено в понятието 
македонска идентичност и на-
лага безспорния извод, че е из-
граден въз основа на следните 
исторически утвърдили се тен-
денции, вдъхновявали десети-
летия Сърбия при формиране 
на провежданата към България 
външна политика: антибълга-
ризъм, като задължителна ха-
рактеристика на обявеното съ-
ществуване на „македонска на-
ция“, „македонски език“, „маке-

донски народ“; сърбизиране на 
българския диалект, който се 
говори в Македония, чрез обра-
зованието, администрацията и 
управлението; прогонване и от-
страняване на българските ду-
ховници и  учители от общест-
вения живот в Повардарието 

(с установяването на сръбска 
власт през 1913 г. са затворе-
ни 195 училища, 641 българ-
ски читалища и 761 черкви); 
физическо прочистване и из-
требление на българите (в съ-
щия период са изгонени 1013 
български учители и 833 све-
щеници); провеждане на мек 
геноцид (убити и прогонени 
са между 30 000 и 150 000 бъл-
гари); населението е откъсна-
то от Българската екзархия. 

През 1019 г. Българската 
епархия е понижена в ранг и 
обявена за Българска автоке-
фална архиепископия със се-

далище в Охрид, столица на 
Първото българско царство 
на цар Самуил в периода 992-
1018 г. и тогавашно седалище 
на българския патриарх. През 
1767 г., преобразуваната през 
1019 г. българска патриаршия 
в самостоятелна Охридската 
архиепископия е закрита, а 
нейният диоцез е присъеди-
нен към този на Цариградска-
та патриаршия, управлявана 
от гръцки духовници. През 
1872 г. Натанаил Охридски е 
ръкоположен за пръв българ-
ски митрополит в Охрид, след 
като 90% от населението във 

Вардарска Македония припо-
знава и гласува за присъеди-
няване към възстановената 
Българска екзархия.

След окупирането на Вар-
дарска Македония от Сърбия 
през 1912 година епархиите 
на Българската екзархия са 
ликвидирани и присъедине-
ни към Сръбската православ-
на църква. По време на българ-
ското управление през Втора-
та световна война епархиите 
на Българската екзархия във 
Вардарска Македония са въз-
становени за кратко. 

На стр. 2
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На стр. 12

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

От 2006 г. до сега, правител-
ствени, държавни и полити-
чески ръководители от всич-
ки партии със самочувствие 

подхранваха егото си да са равни на 
световните и европейските лидери, 
самоуверено подписваха задължава-
щи ни документи, без да осъзнават 
отговорността и задълженията, кои-
то поемат от името на българския на-
род. Достатъчно им беше да ги прием-
ат привидно за равнопоставени, да ги 
потупват по гърба или да ги обласка-
ят с лицемерна прегръдка, и те под-
писваха. От своя страна български-
те евродепутати и комисари  в нито 
един момент не се обединиха, за  да 
защитят националните ни интере-
си. Високите им брюкселски заплати 
им дадоха възможността да се изживя-
ват като еманципирани европейци, при 
което забравяха не само, че са преди 
всичко българи, но и пренебрегваха 
отговорността, с която бяха изпрате-
ни в ЕП да бъдат защитници на бъл-
гарския национален интерес по при-
мера на южните ни съседи. Приеха за 
свои единствено приоритетите на съот-
ветните семейства европейски партии,  

към които членуват партиите, които ги бяха излъчили.
На стр. 4

БИ БИЛО СПИРАНЕТО НА 
МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ ВЪГЛИЩЕН 

КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК“

Инж. Иван АРСЕНИЕВ

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, 
заместник-председател 
на Научно-техническия 

съюз по минно дело, 
геология и металургия

България и Северна Македония –
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Христо ТЕПАВИЧАРОВ 
посланик

Авторът и редакцията изразяват свои-
те най-искрени съболезнования на близ-
ките и роднините, на загиналите в неле-

пата транспортна катастрофа на автома-
гистрала „Струма“, граждани на братска 
Македония. 
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От стр. 1
На 4 март 1945 г. в Скопие се 

провежда първият църковно-
народен събор, на който е взе-
то решение за възстановява-
нето на Охридската архиепис-
копия, но не като българска, а 
като „национална“ Македонска 
православна църква, каквато 
тя никога не е била, за да е въз-
можно нейното възстановяване. 
На 4 октомври 1958 г. в Охрид 
е свикан втори църковно-на-
роден събор, на който е при-
ето предложението за възста-
новяване на Охридската ар-
хиепископия на МПЦ. На 19 
юли 1959 г. самостоятелността 
на македонската църква с ранг 
на архиепископия е потвърде-
на от Сръбската православна 
църква. След влошаване на от-
ношенията между Сръбската 
и Македонската църкви на 17 
юли 1967 г. в Охрид е свикан 
Третият църковно-народен 
събор, на който Македонската 
православна църква се само-
провъзгласява за автокефал-
на в разрез с православната 
църковна йерархия и канони. 
На 12 ноември 2009 г. Маке-
донската православна църква 
добавя към името си „Охридска 
архиепископия“. През ноември 
2017 г. Светият синод на Маке-
донската православна църк-
ва изненадващо обявява, че 
признава Българската право-
славна църква за своя църква-
майка. Искани се да вярваме, 
че управляващите Македонска-
та православна църква разби-
рат значението на понятието 
майка, което не се сменя спо-
ред настроенията на в Скопие. 
На 14 май 2018 г. Българската 
православна църква отказва по-
каната от Македонската пра-
вославна църква за участие в 
тържествата по случай 1000-го-
дишнината от създаването 
на Охридската архиеписко-
пия, възникнала като българ-
ска автокефална православна 
църква. В края на май 2018 г. 
Константинополската Вселен-
ска патриаршия обяви вели-
кодушно, че е приела искане-
то на Скопие за проучване на 
каноничния статус на Охрид-
ската архиепископия. Проуч-
ване на какво? На безспорна-
та историческа истина или на 
безпътицата към подмяната 
й? Остава да видим!

На фона на гореописани-
те факти и действащи разнопо-
сочни сили, въпросът на който 
се налага да потърсим логичен 
отговор е какви са реалните 
алтернативи за успешно раз-
витие пред обявената в дву-
странния Преспански дого-
вор новосъздадена Републи-
ка Северна Македония? Тео-
ретичните възможности са 
няколко: самостоятелно разви-
тие, членство в ЕС с благосло-

вията на всички нейни членове, 
в това число България, различ-
ни форми на взаимодействие 
с някоя от съседните държави 
– Гърция, Сърбия, Албания, 
България.

Споделеното до тук смята-
ме, че ни дава достатъчно ос-
нования да отговорим на въ-
проса възможно ли Северна 
Македония да утвърди разви-
тието си като самостоятелна 
и независима новосъздадена 
държава в обятията на Сър-
бия? По наша преценка недву-
смисленият и безспорен отговор 
би следвало да е - НЕ!

Белград от 100 години 
управлява Вардарска 

Македония 

и негови емисари са вне-
дрени на всички нива в мест-
ната администрация. Липс-
ват данни или действия, кои-
то да свидетелстват или да ни 
дават основание да допуснем, 
че Сърбия е променила нацио-
налните си интереси и прио-
ритети по отношение на Вар-
дарския край и би била готова 
да подкрепи самостоятелното 
развитие на Република Север-
на Македония чрез укрепване 
и отстояване на суверените-
та и независимостта на ново 
създадената държава.

Сърбия, до известна степен 
успешно, в продължение на век 
се опитва да „македонизира“ 
българите в Северна Маке-
дония, с единствената цел да 
отдалечи Македония от Бъл-
гария, обявявайки съществу-
ването на македонска нация 

в Повардарието. Иска ни се да 
вярваме, че би било наивно да 
се очаква обявилите се за ма-
кедонци българи да продъл-
жат безкрайно да издевател-
стват върху собствената си 
идентичност, с надеждата да 
се преродят в сърби. По скоро 
очакваме разумът да надделее и 
да преоткрият истинската си 
етническа принадлежност.

Не е тайна, че населението 
на Вардарския край е мултиет-
ническо, съставено, както отбе-
лязахме от българи, албанци, 
гърци, сърби, цигани,  и др. 
етноси и народности. Ако ня-
кои българи, преживяващи по-
закъсняло възраждане в бит-
ността си на македонци, се 

почувстват по-удобно като 
част от замислената от Сър-
бия македонска нация в но-
вообразуваната Северно Ма-
кедонска държава, въпросът е 
обитаващите от столетие По-
вардарието гърци, сърби, ци-
гани,  албанците, и др. народ-
ности ще се прекръстят ли на 
македонци, част от новосъзда-
дената нация или ще продъл-
жат да споделят, да се горде-
ят и да се идентифицират с 
етническата принадлежност 
на сънародниците си в съсед-
ните държави? За сега липсват 
данни друга балканска народ-
ност да се е отказала от собст-
вената си етническа идентич-
ност!

На фона на провежданата от 
столетие политика от Сърбия 
по отношение на Вардарския 
край би било проява на поли-

тическа наивност от страна на 
политическата върхушка на 
Република Северна Македо-
ния да изключи апетитите на 
Сърбия  да вдъхне нов живот 
на Бившата Югославска Ре-
публика Македония (БЮРМ) 
под ново име - Новосъздаде-
на Сръбска Република Маке-
дония (НСРМ), под претекст 
утвърждаване на национал-
ната независимост и еманци-
пация на гражданите й.

В този контекст заслужава 
да припомним, че една от ос-
новните, трайни стратеги-
чески цели във външнополи-
тическите отношения между 
Гърция и Сърбия е установя-
ването на обща граница на 
„националния интерес“ в Се-
верна Македония.

Анализът на фактите до-
казва, че в продължение на 
повече от век Гърция оку-
пира и управлява Егей-
ска Македония като гръцка 
провинция,чрез насилстве-
но и брутално ликвидиране 
на коренното българско насе-
ление, на неговия бит и кул-
турно-историческо наслед-
ство, подменяйки идентите-
та не само на земята, но и на 
населението, прекръщава-
но на „българофони“, „славо-
фони“, „славянофонни гърци“ 
и други производни докато 
през 1925 г. етническите бъл-
гари не бяха обявени за гър-
ци. През 20-те години на 20 век 
всички славянски и български 
топографски, градски и селски 
наименования бяха заличени 
и заменени с гръцки. Асими-
лационната гръцка политика в 
освободените от османско роб-
ство македонски земи след 
1913 г. се провежда агресив-
но в продължение на десетиле-
тия. Забранява се използването 
на славянски лични имена и 
разговор на български език; 
на мястото на прогонените 
българи се заселват етниче-
ски гърци от Мала Азия. През 
50-те години на 20 век са увол-
нени всички „славяни“ заема-
щи някаква държавна служ-
ба и повечето от тях са закре-
постени по родните им места 
без право на преселване.

Изкушени сме да потър-
сим смисъл в гръцката поли-
тика по отношение на цяла-
та географска област Маке-
дония в перспектива, в заяв-
лението на Алексис Ципрас, 
направено след подписване 
на Преспанското Споразуме-
ние, в което гръцкият минис-
тър-председател уточнява, че с 
него не се признава съществу-
ването на „македонски народ“ и 
„македонска нация“, а на маке-
донско гражданство, което е 
правно отношение между дър-
жавата, в случая Северна Ма-
кедония и нейните граждани 

и няма отношение към етни-
ческата принадлежност или 
националност на обитатели-
те. На македонски език това 
означава, че всяка педя маке-
донска земя, включително и 
цяла Северна Македония, по-
паднали по един или по друг 
начин под гръцко влияние 
или контрол, независимо под 
каква форма и с каква цел,ще 
се счита за  част от Гърция по 
примера на Егейска Македо-
ния, част от тъй наречено-
то Елинско културно наслед-
ство. Условията за системно и 
правно защитимо разширява-
не на гръцкото влияние на се-
вер се съдържат в разпоредбата 
на член 2, т. 4 от Преспанския 
договор, съгласно която про-
цесът на интеграция на Се-
верна Македония в Европей-
ския съюз и в НАТО трябва да 
бъде подкрепен, а подтекста в 
този контекст е, че и изпълне-
нието на договорените усло-
вия следва да бъде преценя-
вано от Гърция, в светлината 
на заложената политика на 
ерозия и заличаване следи-
те на културно-историческо-
то наследство на България на 
територията на РСМ.

Кое ни дава основание да 
твърдим това?

Две обстоятелства:
Безкомпромисният начин, 

по който Гърция моделира 
създаването на държавата Се-
верна Македония на северна-
та си граница, от една страна 
и убеждението, че същинска-
та цел бе не само да не допус-
не обособяването на самосто-
ятелна и суверенна държава, 
обсебваща името Македония, 
но по-скоро да легитимира 
идеята за съществуването на 
„Южна/Егейска Македония“, 
като безспорна гръцка про-
винция, основна част от гео-
графската област Македония, 
към която Гърция никога не 
е била безразлична. Гръцко-
то разбиране за съществуване-
то на две провинции в географ-
ската област Македония, няма-
щи нищо общо по между си и 
принадлежащи към различни 
цивилизационни общества и 
епохи, е блестящо и перфид-
но формулирано в параграф 1 
на член 7 на Споразумението, 
от който научаваме, че „Стра-
ните потвърждават своето 
разбиране, че термините „Ма-
кедония“ и „Македонски“ се от-
насят до различен историче-
ски контекст и културно на-
следство“ за всяка от тях. Под 
термина „Македония“ в конте-
кста Егейска Македония се имат 
предвид не само хората и земя-
та на Северна Гърция, но глав-
но връзката им с Елинската 
цивилизация от античността 
до наши дни. Докато, съгласно 
параграф 3, под термина „Ма-

България и Северна Македония...

кедония“ в контекста Северна 
(Вардарска) Македония  се имат 
предвид територията и обита-
телите й (които биха могли да 
бъдат родени или имигрирали 
в Македония, но не задължи-
телно собственици на земята),  
езика на който общуват, тях-
ната собствена история, кул-
тура и наследство, отличител-
но различни от тези, които ха-
рактеризират обитателите на 
Северна Гърция, като част от 
елинската цивилизация, съ-
гласно член 7(2).

Така Гърция наложи разби-
рането, че Егейска Македония 
само географски може да се 

определи като Южна Маке-
дония, но в действителност 
няма нищо общо с Вардар-
ска/Северна Македония, че 
всъщност не са част от една 
и съща територия, обитава-
на преобладаващо от различен 
от гръцкия народ, без обща 
история и евентуално общо 
бъдеще. В подкрепа на тезата 
за съществуването на две раз-
лични Македонии се лансира 
и идеята за македонския език, 
нямащ нищо общо с Елинска-
та цивилизация, който Север-
на Македония обяви за офи-
циален в страната, четем в па-
раграф 4 на член 7 „като част 

от групата на южно славян-
ските езици“. Така Република 
Северна Македония подписа 
пълната си капитулация и от-
каз от правото да отстоява  и 
укрепва идентитета на маке-
донската земя в политическо-
то противопоставяне на Ста-
робългарската и славянска 
цивилизация от една страна 
и на Елинската цивилизация 
от друга. 

Едва ли би могъл да се пре-
небрегне фактът, че споменът 
за естествената принадлеж-
ност на Егейска Македония 
към географската област Ма-
кедония, е жив и тлее. Исто-

рическите факти са безспор-
ни. Според несъстоялият се Сан 
Стефански договор от 1878 г., 
Егейска Македония, с прис-
танищата Кавала и Порто 
Лаго, оставаше под юрисдик-
цията на българската държа-
ва, като част от българското 
землище,съгласно територи-
алния обхват на Българска-
та екзархия. Със султанския 
ферман и Екзархийския ус-
тав от 1871 г. бе обособено съ-
ществуването на самостоя-
телна Българска православна 
църква, а Българската екзар-
хия бе призната за духовен 
представител на българската 

народност в Османската им-
перия; в миоцена й, по сила-
та на чл. 10 на Фермана, който 
определя териториалният об-
хват на Екзархията, поименно  
се изброяват включените в Ек-
зархията епархии, обособени 
на принципа най-малко 2/3 от 
християнското население да 
е българско. След плебисцит в 
диоцеза на Българската екзар-
хия са включени Скопска, Ох-
ридска, Велешка, Струмишка, 
Костурска, Леринска (Мъглен-
ска), Воденска, Солунска, Ку-
кушка, Серска, Драмска и др. 
епархии. 

Следва

През 1872 г. Натанаил Охридски е ръкоположен за пръв бъл-
гарски митрополит в Охрид, след като 90% от населението във 
Вардарска Македония припознава и гласува за присъединяване 
към възстановената Българска екзархия.

Проф. Велко ВЪЛКАНОВ
 

Т
ози човек, станал по 
каприз на съдбата ми-
нистър-председател на 
България, отдавна ни 

кара да се питаме той дали на-
истина е нормален политиче-
ски деец. 

И речникът, и политиче-
ското поведение на Бойко Бо-
рисов издават една обърка-
на душевност. Упражнявай-
ки своите функции, господин 
премиерът използва крайно 
примитивни изразни средства, 
убеден, че така се доближава 
до народа. Но греши. Езикът 
на народа понякога е груб, за-
щото са груби условията, при 
които живее. Езикът на Бори-
сов е груб, защото е груба не-
говата душевност. Той издава 
едно лошо възпитание. Какво 
наистина трябва да мислим за 

възпитанието на човек, кой-
то публично заявява, че не 
му дреме кои кръгове от БСП 
се бият през службите, като е 
забравил само да уточни как-
во всъщност е онова, на което 
не му дреме. Имало е в наша-
та история държавници, кои-
то не всякога са се изразявали 
достатъчно изискано (А. Ляп-
чев: „Со кротце, со благо и со 
малко кютек”), но огромната 
им култура е била в състояние 
да компенсира някои отклоне-
ния от нормите за добро пове-
дение. У Борисов такива норми  
няма, защото няма, както из-
глежда, и култура, която да ги 
изработи. 

Без необходимата култура, 
Борисов не може да има и ве-
рен мащаб за нещата, поради 
което преекспопонира собст-
вената си личност. Той страда 
от силно напреднал нарциси-

зъм.  Със своето хипертрофи-
рано „Аз” той се вижда творец 
на всичко, създадено у нас. Той 
бил ни построил това, той бил 
ни дал онова. Забравил всички 
освен самия себе си (сам съм, 
други няма), Борисов присвоя-
ва и постиженията на минали 
правителства. Без всякакъв 
срам той обяви, че бил ни по-
строил метрото.

Г-н Бойко Борисов отказ-
ва да се подчини на правилата 
на държавността. Самочувст-
вието му го поставя над са-
мата държавност. Той пръв и 
единствен в нашата история 
отказа да участва в заседание-
то на Народното събрание, ко-
гато се обсъждаше внесени-
ят от опозицията вот за недо-
верие на оглавяваното от него 
правителство. Обяснението му 
бе на равнището на разглезе-
но богаташко момче: народни-
те представители просто не му 
били приятни за гледане, по-
ради което и  нямало да оти-
де в парламента! Това бе про-
ява, изразяваща отношение не 
към народните представите-
ли, а към държавността изоб-
що. Парламентът не е частно 
парти, където човек  може да 
отиде, или да не отиде, в за-
висимост от личното си на-
строение. Парламентът е най-
важното средоточие на дър-
жавността, чиято задача е да 
обслужва висшите интереси на 
обществото, а не капризите на 
някой изостанал в своето ин-
телектуално и морално разви-
тие плейбой. Държавникът, до-
колкото е държавник, се среща 
с всички, които са ангажирани 
с държавността, дори и когато 
те са му възможно най-непри-

ятни. Няма да бъде пресилено, 
ако кажа, че г-н Б. Борисов се 
държи като разпасал пояса си 
селски ерген.

Неотдавна господин пре-
миерът си позволи изявление, 
което бе самият връх на без-
огледността. Изправен пред 
група  граждани от Добрич, из-
лезли на протест срещу наме-
рението на правителството да 
разреши  проучването и доби-
ва на шистов газ, Борисов, из-
паднал в някакъв вид безумие, 
заяви, че ако тези акции про-
дължат, те, правителството, 
щели да „подпишат на инат”. 
Може да ви се стори невероят-
но, но,  повярвайте, тъкмо тия 
думи, думите „на инат”, из-
ползва въпросният господин. 
Да беше магаре, щеше да му е 
простено, но той е, извинете, 
министър-председател на Ре-
публика България! 

Странно е, че нашата об-
щественост, свикнала сякаш 
със словесните изстъпления 
на Борисов, не реагира с необ-
ходимата за случая висока сте-
пен на тревога. Искат той да 
се извини  за думите си в До-
брич, а трябваше всъщност да 
искат незабавната му остав-
ка. И всички духовни сирени в 
страната трябваше да засвирят  
тревога. Необходимо бе широ-
ко да се огласи, че управление-
то на държавата е попаднало в 
ръцете на социално опасен тип 
(социопат), подлежащ на неза-
бавно поставяне под полити-
ческо запрещение. Недопусти-
мо е държавата да се управля-
ва не съобразно разума, логи-
ката, обществения интерес, а 
съобразно  принципа „какво-
то иска левият ми крак”. Та-

кова поведение е направо ги-
белно за държавата ни. Човек, 
който управлява „на инат”, е 
заложена в обществото бом-
ба със закъснител. Никой не 
знае какво този човек би могъл 
утре да направи „от инат”. 
„От инат” той може да подпа-
ли нашия общ дом. 

А тия дни нашият минис-
тър-председател напълно аб-
дикира от своите високи пра-
вомощия. Цялата страна се 
тресе от вълнения, които се-
риозно застрашават граж-
данския мир в нея. Събития-
та в Катуница се пренесоха из 
цяла България. Хора се въз-
правиха срещу хора, готови 
да се избият. Вълненията се 
пренесоха и в Народното съ-
брание, носейки със себе си и 
ожесточението от улицата. Но 
къде тук е министър-предсе-
дателят на страната? С цяло-
то си поведение г-н Б. Бори-
сов показва, че всички тия съ-
бития него, както някои биха 
казали, „не го касаят”. Мо-
тае се тук, мотае се там, щра-
ка с ножицата, реже лентич-
ки по разни улици, очевидно 
щастлив от живота, несъмне-
но горд от постиженията си, 
но заедно с това и благородно 
възмутен от своите опонен-
ти („Ние създаваме, а ония ру-
шат”).  Господинът явно стои 
извън дневния ред на държа-
вата и обществото.

Този човек, нека бъдем от-
кровени докрай, се е превър-
нал в истинско бедствие за 
държавата ни, за народа ни.  
Ние, гражданите на Републи-
ка България, трябва да пое-
мем отговорността за собстве-
ната си съдба. Тя е несъвмес-
тима с присъствието на г-н 
Бойко Борисов в системата на 
държавното управление. Ето 
защо нашият призив може да 
бъде само един: Вън Борисов 
от властта!

 28 септ. 2011 г.

Б. Б. - БОМБАТА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ
Н

а 26 ноември се навършват 5 години от кончината на 
големия български учен, общественик и любим автор 
на „Зора“ проф. Велко Вълканов. Да си спомним за 
него - непоколебимият борец за истината и правдата, 

човекът провидец, оставил дълбока диря в обществения живот 
на България.

България и Северна Македония...
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Б
лизо век и половина по-
късно, когато българ-
ските граждани у нас и 
в чужбина гласуват пре-

димно с машини, а не с хартие-
ни бюлетини и свещите са само 
спомен от миналото, способи-
те за проваляне на избори-
те, или поставянето под съм-
нение на тяхната честност, са 
други. Например в една от из-
борните секции в 9-та Софий-
ска френска гимназия, 74-го-
дишна гласоподавателка, раз-
гневена от невъзможността 
с повторно гласуване да ко-
ригира грешния си избор, за-
дигна разписката от машина-
та и побягна навън. А когато 
се опитаха да я задържат, на-
право сдъвка хартиената раз-
писка, за да защити тайната 
на вота си. Смехотворният ин-
цидент стана повод лидерът на 
ГЕРБ Бойко Борисов да оха-
рактеризира изборите с едно из-
речение: „Жена бяга и яде кви-
танцията“. От човек, който не 
прави разлика между разпис-
ка и квитанция - толкова! Ще 
напомня все пак, че точно не-
говото правителство ангажи-
ра частната фирма „Сиела Нор-
ма“ с доставката, софтуерна-
та и техническата поддръжка 
на машините за гласуване. И 
те не предизвикваха никакви 
проблеми до момента в който с 
организацията на изборите през 
2021 г. се натовари служебно-
то правителство, назначено от 
президента Румен Радев. Тога-
ва от ГЕРБ заваляха мрачни пре-
дупреждения, че изборите ще 
бъдат фалшифицирани и ре-
зултатите от тях манипулира-
ни в полза на пропрезидент-
ските партии. Според „лидера“, 
някой щял „да пипне“ софтуера 
и близо 200 000 гласа, подаде-
ни за ГЕРБ, щели да бъдат пре-
разпределени за други пар-
тии, подкрепящи Радев. Нещо 
повече, в навечерието на вота от 
14 ноември, група активисти 
на ГЕРБ, водени от Борисов, 

се строиха пред митническия 
склад на летище София, като из-
вестиха на българския народ, че 
вътре имало 150 машини, кои-
то щели да осигурят възмож-
ността на някои хора да гла-
суват по два пъти. Всичко това 
бе онагледено на схема от Тома 

Биков. Не стана ясно, дали той 
описва възможна предстоя-
ща изборна измама, или пред-
ставя графично реална такава 
от времето на Бойко Борисов. 
Тезата за „готвената от слу-
жебното правителство избор-
на шашма“ бе точно толкова 
достоверна, колкото и твърде-
нието на Борисов, че в Бълга-
рия се поставят ваксини с из-
текъл срок. Добавете към горе-
посоченото и настояването на 
ГЕРБ, прокарано в ЦИК с гла-
совете и на представители-
те на БСП и ДПС, за броене на 
всички разписки от машинно-
то гласуване и ще стигнете до 
извода, че цялата тази шумо-
тевица целеше да свали до ми-
нимум избирателната актив-
ност. При което твърдите ядра 

на партиите щяха да опреде-
лят резултатите от изборната 
надпревара, осигурявайки по-
бедата на ГЕРБ. Резултатите от 
вота, обаче, изненадаха както 
авторите на тази плиткоумна 
уйдурма, така и социолозите 
и политолозите, предсказва-
щи неизменно първо място 
за партията на Бойко Бори-
сов. Регистрираната само пре-
ди няколко месеца партия „Про-
дължаваме промяната“ (ПП) на 
бившите служебни министри 
на икономиката и финансите 
Кирил Петков и Асен Василев, 
„засмука“ голяма част от гла-
совете на останалите протест-
ни партии и изпревари ГЕРБ 
с над 3%. ГЕРБ остана втора, 
ДПС се нареди на трета пози-
ция. БСП зае четвъртата, ИТН 
– петата, а ДБ – шестата, след-
вана от партията „Възраждане“ 
на Костадин Костадинов. Коа-
лицията „Изправи се БГ. Ние ид-
ваме“ (ИБГНИ), вместо „да дой-
де“, си отиде от парламента. 
От бившите ортаци на ГЕРБ 

– ПП „Атака“, ВМРО и НФСБ 
не остана и следа, както и от 
партията „Воля“ на аптекар-
ско-бензинджийския бос Ве-
селин Марешки. Кандидати-
те за президенти на тези пар-
тии бяха изпреварени дори 
от ромската попфолк певи-
ца Луна Йорданова. Звучен 
плесник изяде и подкрепяният 
от ДБ председател на ВКС Ло-
зан Панов, чиято предизбор-
на реторика беше насочена 
не срещу кандидата на ГЕРБ 
Анастас Герджиков, а срещу 
президента Румен Радев, „ко-
мунистическия режим“ и „уго-
ените паяци“ от ДС. Накрая 
Панов скочи и срещу подкре-
пящата го ДБ, чиято помощ 
не усещал. В резултат, от дви-
жението „Правосъдие за всич-

ки“ казаха, че се срамуват от 
председателя на ВКС Лозан 
Панов, а симпатизантите на 
„Зелено движение“, което бе 
част от ДБ, направо подкре-
пиха Румен Радев. Мечешка 
услуга направи на Лозан Па-
нов Бойко Борисов като на-
мекна, че ако ГЕРБ получи 
мандат като първа полити-
ческа сила, ще го предложи 
за премиер. Не се наложи да го 
прави, понеже ПП стана пър-
ва на парламентарния вот, 
а президентът Румен Радев 
спечели балотажа с два пъти 
повече гласове от тези, пода-
дени за Анастас Герджиков. 
Професорът така и не разбра, 
че подкрепата на ГЕРБ е като 
проклятие, особено за хора, 
които се залавят с неща, от 
които не разбират. Безсмис-
леният президентски дебат, в 
който той се опитваше да иг-
рае на политик, беше обобщен 
във вестник „Капитал“ с мно-
гозначителното заглавие: „Ге-
нералът цитира Аристотел, а 

професорът говореше за само-
лети!“ Герджиков провокира 
своя опонент с въпроса чий е 
Крим и развитието на отноше-
нията ни с Република Северна 
Македония, но привлече точно 
толкова гласове, колкото и фал-
шивата му „независимост“ от 
ГЕРБ. Не му свършиха никак-
ва работа и гласовете от Тур-
ция, макар това да беше едно 
от трите места, където е побе-
дил Радев. Другите две са Ма-
роко и Кърджали, но само в 
Турция Герджиков надви своя 
опонент с 10:1. И точно тази 
му „победа“ разкри колко е 
(не)зависим, особено от ДПС. 
Нещо повече, Мустафа Балбай 
написа във вестник „Джумху-
риет“ (23.11.2021): „Изборите 
в България: Урок за АКР“ („Ада-

лет ве калкънма партиси“ – 
„Партия на справедливостта 
и развитието“, б.р.). Според 
Балбай управляващата в Тур-
ция партия на Реджеп Тайип 
Ердоган трябва внимателно 
да анализира случилото се у 
нас на последните парламен-
тарни и президентски избори. 
Първо, за да не повтаря по-
вече опитите си за разделяне 
на българските турци, ланси-
райки партии като „ДОСТ“ на 
Лютви Местан. Второ, за да 
не провокира възникването 
в Турция на някой аналог на 
българската партия „Продъл-
жаваме промяната“ (ПП), коя-
то само два месеца след свое-
то учредяване победи както 
ГЕРБ, така и другите партии на 
статуквото или промяната. По-
неже на хората им омръзна от 
самохвалства и лъжливи обе-
щания за светло бъдеще, кон-
трастиращи рязко на непрекъс-
натото обедняване и намаля-
ване на населението. Което на 
свой ред е резултат на рухнала-
та система на здравеопазване 
и образование, на непрекъс-
натото поскъпване на живо-
та, на ендемичната корупция 
и частното „усвояване“, сиреч 
присвояване, на европейски и 
национални публични ресурси. 
Два дни по-рано Йозай Шен-
дир написа във всекидневни-
ка „Миллиет“ (21.11.2021), че 
основната опозиционна пар-
тия в Турция е… германското 
Министерство на външните 
работи и финансираното от 
него радио „Дойче веле“, кое-
то в You Tub канала си излъчи-
ло 14 минути и 43 секунди ан-
тиреклама за Турция. В този 
смисъл и ние можем да заклю-
чим, че що се отнася до коруп-
цията по времето на Борисов, 
основната опозиционна пар-
тия на неговия „модел“ беше 
Държавният департамент и 
Министерството на финанси-
те на САЩ, които санкциони-
раха недосегаемия олигарх, 
днес депутат от ДПС Делян 
Пеевски. Останалото го свър-
ши Негово Величество Избира-
телят, който показа и на Брюк-
сел къде е заровено кучето на 
корупцията в България. Да се 
надяваме, че и от ЕНП са при-
ели, че Борисов е свършен за 
политиката. Но, както написа 
Светослав Терзиев, пред него 
все още има европейска перс-
пектива: от него да се заинте-
ресува Лаура Кьовеши. Ина-
че местните структури на ГЕРБ 
направиха и други неуспеш-
ни опити да провалят вота, или 
да го представят като хайдуш-
ка кражба на техни гласове. На-
пример в една изборна секция 
в Бургас „изгубиха“ картите за 
гласуване с машина. Предсе-
дателката на секцията допус-
на с усмивка възможността да 
е пъхнала в джоба на палтото 
си плика с картите, но заяви, 
че не могла да ги намери. 

На стр. 6

Приключилият пре-
ди седмица избо-
рен маратон у нас 
ни напомни с ня-

колко любопитни инцидента 
за Алековия фейлетон „Гасе-
те свещите!“. Той е вдъхновен 
от телеграмата, която през 
1895 г., в хода на кампанията 

за поредното Обикновено Народно събрание, тогавашният 
министър-председател на Княжеството, европейският въз-
питаник Константин Стоилов, изпратил до Врачанския ок-
ръжен управител Спас Соколов. С нея премиерът нареждал на 
някогашния хъш и участник в четата на Христо Ботев след-
ното: „Ако се види, че Цанковата кандидатура преодолей, някои 
наши приятели от Слатина, или самото бюро, може чрез угасва-
не свещите, или вземание списъците, да направи изборът да не се 
състои. В случай на несполука, считам вас за отговорен“.

Ето как още в зората на българската демокрация са се 
тълкували и творчески прилагали „европейските ценности“. 

ВЪПРОС НА ДЕНЯ БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

„ГАСЕТЕ СВЕЩИТЕ!“-2
Днес разписки и карти, утре цели машини за гласуване!

Петко ПЕТКОВ

От стр. 1

Приоритетите на България

Основен национален прио-
ритет трябваше и трябва да бъде 
защитата на целостта и неза-
висимостта на национална-
та ни електроенергетика, коя-
то може да гарантира възста-
новяването, стабилизирането 
на доставките на електриче-
ска енергия на достъпни цени, 
както за бита така и за индус-
трията, с което да способства 
за икономическото стабилизи-
ране и възстановяване на Бъл-
гария. Все още мнозина прави-
телствени и политически пред-
ставители и индустриалци, не 
са го осъзнали. Думата е друга, 
но нека да наречем това  поли-
тическо и икономическо късо-
гледство.

Повече от година представи-
тели и говорители на индустри-
алците и работодателите, на-
падаха въглищните термични 
централи от комплекса „Мари-
ца-Изток“, и сипеха обвинения 
единствено към тях за безумно 
растящите цени на електриче-
ската енергия. Обзети от късо-
гледство, егоизъм и алчност, те 
настояваха единствено за дос-
тъп до европейските „евтини“ 
борси на електрическа енер-
гия. Не отправиха нито един 
упрек или протест срещу тър-
говията с въглеродни квоти, 
които са тежките камъни, на-
товарващи отрасъла и, кои-
то превърнаха цената на елек-
трическата енергия в неверо-
ятен лукс за бита и индустри-
ята. Свързването на българската 
с европейските борси е осъзнат 
грях и доведе до голямо разоча-
рование, но малцина бяха екс-
пертите, които го предвиждаха 
и, които предупреждаваха за 
него. Цената на електрическата 
енергия на българската незави-
сима борса, по закона за скаче-
ните съдове, се изравни с ви-
соките цени на съседните бор-
си. Денонощно от България се 
изнасят над 1000 MW мощно-
сти в съседните ни страни, за 
да бъде покриван недостига 
им. Евтината българска енер-
гия се продава извън страната, 
а в България остава субсидира-
ния и скъпо струващ електри-
чески ток.

Ето какви са цените на елек-
трическата енергия на Българ-
ската независима борса и на ев-
ропейските:

Картината се повтаря все-
кидневно и ако има изменения, 
те са незначителни. Цената на 
електрическата енергия у нас 
следва плътно тенденциите на 
западноевропейските борси, 
където определяща е цената на 
природния газ. От него зависи 
там производството на електри-
ческа енергия, отоплението на 
бита, задоволяването на потреб-
ностите на индустрията. Търсе-
нето и предлагането на приро-
ден газ ще определя цената му 
не само през зимата и пролетта 

на следващата година. Наивни 
и необосновани са предвиж-
данията на анализаторите за 
евентуален спад на цената. Тя 
никога няма да се върне към 
стойностите през 2019-2020 г. 
Напъните за увеличаване на 
добива на норвежки приро-
ден газ са безплодни и невъз-
можни, поради изтощаване на 
действащите находища. Русия 
също е в затруднение. Тя, съв-
сем разбираемо, ще осигури 
най-напред своите потребно-
сти и чак след това ще се опи-
та да задоволи количествата, 

необходими на западноевро-
пейските държави. Още отсе-
га е ясно, че търсенето ще бъде 
много по-високо от предлага-
нето. Освен това производители-
те и собствениците на втечнен 
природен газ ще продължат да 
предпочитат Източните и Юж-
ноазиатските пазари, където 
търсенето му е изключително, а 
цената му е невероятно висока. 
Китай, световната работилница, 
се нуждае от енергийни сурови-
ни за производство на електри-
ческа енергия и изкупува всич-
ко, което се предлага. Изкупува 
дори скъпите въглища, неза-
висимо, че по всякакъв начин 
стимулира и увеличаването на 
собствения си въгледобив. Ос-
вен за индустрията си, Китай се 
нуждае и от горива за битовото 
отопление.

За съжаление, зелените ло-
бисти и брюкселските партий-
ни лидери, тръбят непрестан-
но, че решението на енергий-
ната криза е в новите огро-
мни трилионни инвестиции в 
нови ВЕИ-паркове. Цяло лято 
те не успяха да проумеят какво 
показваха отчетите на енергий-
ните оператори. А те показваха, 
че: всички действащи ветро-
ви паркове произвеждаха със 
17 % електрическа енергия по-
малко в сравнение с предход-
ната година. Че произведената 
от соларните паркове, ведно  с 
нововъведените такива през го-
дината, също е по-малко. Вя-
търните инсталации в Герма-
ния през първото полугодие на 
тази година са били натоваре-
ни само до 20,9 %. Това се каз-
ва в публикувания отчет на нем-
ската статистическа служба. Още 
по-лошо е било състоянието по 
отношение на дела на слънчеви-
те централи. Средното им ниво 
на използване е било едва 10,5 
%, цитира DW данните на ста-
тистиката. ВЕИ не могат да га-
рантират качествена, целого-
дишно сигурна  и евтина елек-
трическа енергия за бита на 

европейските граждани, на ев-
ропейската индустрия и ико-
номика.

Това безумно товарене на 
електроенергетиката с разходи 
за нови ВЕИ-паркове, е равно-
силно на товаренето на пробит 
кораб. И то изглежда, че ще 
продължи, докато той не по-
тъне. Резултатът обаче ще бъде 
енергийна катастрофа и тотал-
но, поголовно обедняване. А 
защо се прави това и до какво 
ще доведе, нека всеки мислещ 
човек сам да си отговори.

Изключително притесни-

телна за България е силово на-
лаганата от Брюксел Истанб-
улска конвенция. Чрез нея ни 
се натрапват противоестестве-
ни нетрадиционни внушения: 
няма да има за в бъдеще мом-
чета и момичета. Няма да има 
родители - баща, майка, баба, 
дядо, вуйчо, чичо, леля и т.н. И 
всичко това се внушава на де-
цата и учениците чрез задъл-
жителни програми и учебни-
ци. Целта е прозрачна: от народ 
с традиционна, многовеков-
на история, да се превърнем в 
безпаметно племе, което вече 
се обезземява, тъй като земя-
та ни се продава безконтролно 
на чужди подставени фирми с 
неизвестни собственици. Това 
означава, че от народ с тради-
ции и самочувствие ще се пре-
върнем в лесно управляема, 
аморфна, бездуховна маса, без 
воля и цел за противопоставя-
не и оцеляване – бездушно ста-
до, което неговите овчари са 
подкарали към кланицата.

Нима това е целта и мечтата, 
и на новоизбрааните ни полити-
ци? Да управляват мизерстващи, 
неграмотни, и по същество обре-
чени европейски граждани? 

Надяваме се, че осъзнават 
своите отговорности. Вярваме, 
че ще се борят като истински во-
дачи за съхраняването на народа 
на България. Че на първо място в 
тези високи цели ще бъде пред-
ставеният в Брюксел План за 
възстановяване, стабилизира-
не и развитие да бъде основно  
преразгледан и предоговорен, 
и целта ще бъде да  се защитят 
базовите ни въглищни елек-
троенергийни мощности. Те 
се нуждаят от съответното ста-
билизиране и модернизиране, 
от инвестиции в нови съвре-
менни технологии за улавяне 
и преработка на въглеродния 
диоксид; в различни търсени 
и продаваеми химични проду-
кти, при което ще се използват 
управляеми, съвременни, мо-
дулни ядрени блокове. Така ще 

бъде оползотворено находище-
то ни от евтини, лигнитни въгли-
ща - единственият, национален,  
независим, суровинен енерго-
източник, който имаме и, с кой-
то можем да запазим комплекс-
на ниска цена на произвеждана-
та електрическа енергия. Амери-
канската корпорация «Флуор» 
(FluorCorporation) вече заяви 
принципен интерес към инве-
стиции без държавни гаран-
ции в нови мощности в Бълга-
рия, включително в комплекса 
„Марица-Изток“. Това означа-
ва изграждане на индустриален, 

химически комплекс, който ще 
събира и оползотворява емити-
рания въглероден диоксид от 
въглищните ТЕЦ.  Замяната на 
въглищните ТЕЦ с парогазови 
централи, ще оскъпи още по-
вече цената на електрическата 
енергия, а емисиите на азотни 
оксиди ще се увеличат много-
кратно. Те са много по-вред-
ни за целия животински свят 
и природата. Инвестицията в 
това начинание ще бъде губе-
ща и невъзвръщаема. Ще при-
помним на всички „зелени“ про-
тивници на комплекса „Марица-
Изток“, че ТЕЦ са оборудвани 
със съвременни, сяроочиства-
щи инсталации с ефективност 
до 97-98 %, електрофилтри, 
които задържат до 99,9 % от 
емитираните фини, прахови 
частици. За битовите потребите-
ли на твърди горива такива съо-
ръжения са невъзможни за мон-
тиране и поддържане. Не тряб-
ва да се забравя също, че благо-
словената ни зелена природа 
абсорбира над два пъти по-го-
леми количества въглероден 
диоксид от бита, енергетиката, 
транспорта и селското стопан-
ство. Въглеродният диоксид е 
жизнено необходим и на всич-
ки зелени растения.

Необходимо е да се инвестира 
и в нови, базови, ядрени мощно-
сти, които да задоволяват непре-
къснато растящите потребности 
от евтина електрическа енер-
гия за бита, индустрията и про-
гресивно развиваща се българ-
ска икономика, ако не искаме 
да изгубим енергийната си неза-
висимост и ако искаме в кратки 
срокове да изравним стандарта 
си на живот с този в западноев-
ропейските страни. 

Целеви инвестиции са необ-
ходими за възстановяване и 
развитие на земеделието ни, 
особено за възстановяването на 
зеленчукопроизводството. Халал 
да са им на европейците нидер-
ландските прави краставици, 
червените и твърди като би-

лярдни топки домати и всич-
ки ония сортове безвкусни и 
безароматни плодове и зелен-
чуци, унифицирани с наредби 
за европейските страни. Необ-
ходими са инвестиции и субси-
дии за възстановяване на бъл-
гарското зеленчукопроизвод-
ство на търсените сладки, аро-
матни вкусни розови домати, 
краставици, лук, чесън и т.н., 
които са традиционната хра-
на на българските граждани, 
осигуряваща им здраве и сила 
за преборване на всевъзможни 
вируси. За възстановяването и 
развитието на земеделието ни 
са необходими ремонтирани, 
възстановени и нови язови-
ри за питейни и поливни нуж-
ди. Съпътстващо от водата ще 
се произвежда и електрическа 
енергия. Водата ще се използва 
комплексно. Тя и хранителни-
те продукти са световни, висо-
ко ценени стратегически суро-
вини. Затова без алтернативно е 
субсидираното възстановява-
не и прогресивното развитие 
на поливното ни земеделие. 

Необходима е категорична и 
пълна забрана за промяна на 
предназначението на земедел-
ската земя и горските терени, 
дори изграждането на ВЕИ-
паркове върху тях. Земеделска-
та земя и горите са безценен 
национален капитал и тряб-
ва да бъдат под непрекъснат, 
строг, държавен контрол.

Необходимо е инвестиране 
във възстановяване на качест-
веното българско образова-
ние. Днес качеството на препо-
даването, взискателността към 
научаването на учебния матери-
ал и усвояваните навици от уче-
ниците, са твърде ниски и без-
отговорни. Училищните зали и 
лаборатории трябва да са об-
заведени с всички необходими 
съвременни, технически сред-
ства и материали,  но главното 
остава все пак учителят. Той е 
великата, главна и незаобико-
лима фигура на прогреса.

Финансови субсидии могат 
да бъдат ползотворно инвестира-
ни в българското здравеопаз-
ване, което е в критично състоя-
ние, поради недостиг на качест-
вени кадри, ефективни лекар-
ства, съвременно оборудване и 
не на последно място на качест-
вена храна, която допринася 
за по-бързото оздравяване на 
болните. Таксите на профилак-
тичните прегледи да се поемат 
от Здравната каса и др.

Без алтернативното прие-
мане на Плана за стабилизи-
ране, възстановяване и разви-
тие ще бъде най-голямата на-
ционална катастрофа в съвре-
менната ни история, за която 
не може да има единствено 
политическа отговорност. За 
всяка безотговорност, олицетво-
рявана досега с нея, трябва да 
се носи съдебна, персонална 
правно-материална отговор-
ност.

Това е пътят на спасението!

НАЙ-ГОЛЯМОТО 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ...
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В друга изборна секция, този 
път във Варна, забравиха да 
включат машината в контакта 
и след изтощаването на бате-
рията тя спря. И на двете места 
изборите се проведоха с харти-
ени бюлетини, но онова, което 
ги свързва е фактът, че кметове-
те и на двата града са от ГЕРБ. 
Учудващо е, че герберите не ос-
пориха в съда изборните ре-
зултати. Според Борисов, няма-
ло смисъл. И как да ги оспорят, 
когато лично той като водач на 
две листи претърпя съкруши-
телно поражение, последвано 
от разгром и на подкрепяния 
от ГЕРБ кандидат за прези-
дент Анастас Герджиков?!

На финала Радев разби и 
митологията на ДПС, че без 
неговата подкрепа не може да 
бъде избран нито един пре-
зидент на България. Може и 
още как. Въпреки постоянна-
та намеса на турската държа-
ва в нашите вътрешни дела. 
Точно при управлението на Бо-
рисов и Ердоган, заради така-
ва намеса турският посланик 
Сюлейман Гьокче беше обявен 
за „персона нон грата“, сиреч не-
желано лице. Вотът през ноем-
ври тази година в Турция, къде-
то, противно на всякаква логика 
бяха разкрити цели 126 изборни 
секции, протече с много нару-

шения. Те варираха от гласува-
не на придружителите, вместо 
придружаваните от тях избира-
тели, през попълване на деклара-
циите извън изборните секции, 
до употребата на турски език в 
изборните помещения. Някои 
избиратели дори не знаеха за 
какво и за кого гласуват, оп-
равдавайки се с незнаенето на 
български език. Слава богу, из-
бирателят в България пресече 
попълзновенията на Ердоган, 
като подкрепи Румен Радев, а 
не двамата кандидати на „коа-
лиция Магнитски“ Мустафа Ка-
радайъ и Анастас Герджиков. 
Арман Бабикян, който оправ-
даваше разкриването на 126-те 
изборни секции в Турция с уве-
рението, че там ще гласуват не 
повече от 20 000 души, също бе 
наказан и вече не е депутат. А 
след като бе победен от Ицо Ха-
зарта в 25-ти МИР София и от 
Кирил Петков в Пловдив, „ли-
дерът“ Борисов благоразумно 
се отказа от депутатско място. 
Така той за пореден път прати 
избирателите на ГЕРБ за зелен 
хайвер. Сега ще играе ролята 
на извънпарламентарен кри-
тик на властта, от която се на-
дяваме да бъде лишен завинаги. 

Хаос, енергийна и икономиче-
ска криза, скъпотия, дългове, 
смърт от коронавирус, прово-
киране на омраза към Бълга-
рия от страна на нашите съсе-
ди – това според Борисов били 
последиците от управлението 
на Радев и неговото служеб-
но правителство. Докато при 
управлението на Борисов Бълга-
рия била най-обичаната страна 
на Балканите, а от София се пра-
вела политиката на ЕС. Как така 
избирателите не са разбрали кол-
ко добре си живеят под сянката 
на падишаха?! Тук би трябвало 
да се намесят не политолози и 
социолози, а психиатри! Защо-
то, ако става реч за отношенията 
с Република Северна Македо-
ния, условията за българското 
„да“ на нейното присъединява-
не към ЕС бяха определени от 
44-то НС, председателствано от 
Цвета Караянчева и домини-
рано от ГЕРБ и ОП. И президен-
тът Радев, и назначените от него 
служебни правителства, се при-
държаха към тази рамка. Пора-
ди което Борисов става все по-
смешен с опитите си да се пра-
ви на благодетел на Република 
Северна Македония за смет-
ка на българското историче-

ско и културно наследство. За-
брави ли как неговият министър 
на външните работи Екатерина 
Захариева бе наречена „кучка“ 
от шефа на македонската ин-
формационна агенция? Що се 
отнася до Крим, фактическото 
му положение е такова, какво-
то го описа президентът Радев. 
Крим е руски още от времето 
на Екатерина Велика и през 
1953 г. е придаден администра-
тивно на Украинска ССР, а не 
на днешна бандеровска Украй-
на. Ако не беше станал пучът в 
Киев и новите управляващи не 
бяха заявили желание да вли-
зат в НАТО и ЕС, полуостровът 
нямаше да бъде „анексиран“. Не 
може да се нарече анексия връ-
щането на една територия към 
Родината-майка, извършено 
след допитване до съответно-
то население.  Прецеденти за 
това не липсват. Косово също се 
откъсна от Сърбия без нейно-
то съгласие, докато Палестина 
все още е със статут на наблю-
дател в ООН. Нима САЩ искаха 
одобрението на ООН, за да оку-
пират Ирак и Афганистан? По 
кой международен договор те 
и Турция имат войски в Сирия? 
В крайна сметка от Президент-

ството на Република България 
дадоха обяснение на казаното от 
Румен Радев за Крим и надеж-
дите на Даниел Митов, новият 
стар президент на България да 
бъде поставен под дипломати-
ческа карантина угаснаха. По-
добре е новоизлюпеният за-
местник-председател на ГЕРБ 
да не сънува с широко отворе-
ни очи, а да послуша Иво Ин-
джев, който му препоръча да 
си сложи портрета на Радев в 
рамка, вместо да го каранти-
нира дипломатически. Не ни 
се вярва да го направи, защо-
то роденият да пълзи не може 
да лети. 

Що се отнася до бъдещи-
те избори у нас, ако ГЕРБ не се 
разпадне, както НДСВ, може 
да престъпи и към кражба на 
цели машини за гласуване. 
Понеже цяла машина не може 
да бъде сдъвкана, както разпис-
ката от изборната секция в 9-та 
Френска гимназия в София. 
Народ, който плаща по 300 лева 
за фалшиви зелени сертифи-
кати, при положение че истин-
ските са безплатни, не може да 
бъде уплашен с нищо. Както гла-
сеше един афоризъм от вре-
мето на Тодор Живков: „Таз го-
дина полупроводници, догодина 
цели проводници!“ Само дето с 
тези шеги Татжо хитро туряше 
всички „на кантара“!

„ГАСЕТЕ СВЕЩИТЕ!“-2

В 
дните, когато тече ин-
тензивен преговорен 
процес между четири 
парламентарни партии 

с различни програми и профи-
ли за съставяне на коалицион-
но правителство и управление, 
остро възниква въпросът за ос-
новата на тези коалицион-
ни споразумения, за водещия 
принцип, определящ нацио-
налната ни политика през 
следващите години.

Голямата беда на Бълга-
рия през последните 30  годи-
ни на жесток и разрушителен в 
същността си „преход“, от сил-
но развита социална държа-
ва към капиталистически об-
ществени отношения и „демо-
кратична” система на управле-
ние, бе пълното нежелание на 
т.нар. „политически елит” да 
се обедини, изработи и след-
ва някаква Национална док-
трина, която ясно да дефини-
ра националните ни интереси. 
Още по-голяма беда бе и фак-

тическото игнориране на об-
ществените нагласи на бълга-
рите по редица политически и 
стратегически решения, кои-
то бяха взети императивно, без 
никакво допитване и иници-
иране на референдум като 
демократична форма на  об-
ществено съгласие. 

Трябва да изтъкнем и един 
трети фактор – очевидното 
отсъствие на личностно и на-
ционално достойнство в голя-
ма част от политиците и про-
вежданата от тях политика 
през тези трудни за България 
десетилетия. Всичко това  дове-
де до острото усещане в голяма 
част от народа за 

загуба на суверенитет, 

до усещането, че от нацио-
нална държава, страната ни 
ускорено се трансформира в 
колониална територия, упра-
влявана от колониална адми-
нистрация. 

Тези фрапиращи липси в 
България  (за разлика от дру-
ги страни от бившия социалис-
тически блок), се оказаха оп-
ределящи за катастрофалния 
срив, който последва в иконо-
мическия ни и духовен живот, 
за подмяната на традицион-

ната ни ценностна система у 
младите поколения, за разру-
шаването на устоите и тъкан-
та на една хилядолетна дър-
жава, доведена до пълно разе-

динение, атомизиране и обез-
личаване.

Така, логично и обяснимо, 
страната ни се оказа на дъното 
на всички европейски, дори 
и световни класации като по 
индекс на развитие заехме 
приз за най-бързо изчезваща-

та нация с най-висока смърт-
ност и ниска раждаемост. 

Годината с три парламен-
тарни вота и два ялови Пар-
ламента и несъставени пра-
вителства, приключи! Българ-
ският народ избра с категорич-
но мнозинство и  своя нов-стар 

президент! Това слага край на 
управлението на една полити-
ческа върхушка, управляваща 
с невиждана по размери ко-
рупция и откровени законо-
нарушения в особено големи 

размери и обществени после-
дици. 

Сега е моментът, в който 
трябва не на думи, а с упра-
вленски решения и действия, 
новото парламентарно мно-
зинство, дошло на гребена на 
народното недоволство и ост-

рата нетърпимост към пороч-
ната практика на „статукво-
то”, наречено „модела ГЕРБ”,  
решително да положи така 
дългоочакваните Нови ре-
пери в своята  вътрешната и 

ИЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ ОТ ПРЕХОДА

Детелина ДЕНЧЕВА

външна политика, защитава-
щи по категоричен начин бъл-
гарските национални интере-
си и достойнство. 

Вотът на доверие е даден! 
Дано той се оправдае и остане в 
народната памет с национално 
отговорни политически избо-
ри и решения, такива каквито 
са очакванията на българина! 
Нека не забравяме  поговорка-
та за лъжицата катран в кацата с 
мед! За това, което разваля всич-
кото добро, направено някога и 
се налага елексирът, събиран с 
толкова труд, да бъде изхвърлен!

В този смисъл, 
на прага на новия 

политически модел,  

може би е полезно  да си при-
помним как и с какво останаха 
в народната памет някои от 
знаковите политици на пре-
хода? Какво национално дос-
тойнство и отговорност де-
монстрираха те и как защити-
ха националните ни интереси, 
така че България претърпя ог-
ромни загуби в материална-
та и духовна сфера, търпи и 
ще усети последиците на не-
вижданата демографска ка-
тастрофа?! Тя е следствие на 
унищоженото селско стопан-
ство, разпродадените заводи 
и загубата на работни места, 
на политиката на кардинално 
пренаписване и манипулира-
не на историята в българските 
учебници и превръщането на 
здравеопазването в търговска 
дейност!

И, така! С какво се свързва 
народният спомен за президен-
та Желю Желев (1990-1997)? 
Без съмнение с „Боянските ли-
вади”, с призива: „Върнете им 
земята в реални граници!” и с 
ежедневните тържествуващи 
викове от парламентарната 
трибуна след всеки новопри-
ет законопроект на неговия 
единомишленик Александър 
Йорданов: „Днес е един добър 
ден за българската демокра-
ция!” Тези негови и на СДС по-
литически възгледи и първи 
стъпки, заличиха българското 
земеделско производство като 
основна икономическа струк-
тура, върнаха го сто години 
назад и го обрекоха на некон-
курентноспособност. Трябва 
да се отбележи, че такива ре-
шения, не предприе нито една 
от бившите социалистически 
страни, тръгнали по пътя на 
демокрацията. 

Министър-председателят от 
СДС Филип Димитров (1991-
1992) освен със сложения си 
изказ, остави и един болезнен 
исторически спомен за пос-
ледвалата разруха . По негово 
време бяха създадени т.нар. 
Ликвидационни съвети. Те 
оправдаха напълно името си, 
защото ликвидираха модер-

ното земеделско стопанство в 
България, раздробиха кома-
сираната земеделска земя на 
20 милиона малки парчета. 
Освен това с демонстратив-
ното си пренебрежение спря-
мо обществените нагласи и с 
явно превишаване на правата 
си, еднолично, в отсъствието 
на българския външен минис-
тър, обяви признаването на 
Македония. И това бе напра-
вено в условия, когато важен 
съсед – Гърция, член на НАТО 
и ЕС, бе явно против. „Дори 
нищо друго да не направи твое-
то правителство, ти ще оста-

неш в историята с това.” – така 
даде своята оценка  Ж. Желев 
по този повод. Пропусна обаче 
да му каже, че историята пом-
ни и Нерон и Херострат, но ва-
жното е с какво ги помни. Друг е 
въпросът за историческите по-
следствия на това прибързано 
и трескаво еднолично реше-
ние, определило до голяма сте-
пен  през следващите години на-
шата пасивна и недалновидна 
политика в защита на нацио-
налните ни интереси и дос-
тойнство. 

Вглеждайки се в миналото 
с днешна дата няма как да не 
отчетем кой е имал интерес от 
това. И защо?

Споменът за министър-
председателя на България  Жан 
Виденов (1995-1997), е  свързан 
с надеждите на цял един народ 
за съхраняване на социалната 
и национална държава, погре-
бана завинаги от една инспери-
рана отвън инфлационна кри-
за, която доведе до  сваляне-
то на неговото правителство 
от власт. Противопоставянето 
му на  изискванията на МВФ 
и Световната банка, отхвър-
лянето на „Отворено обще-
ство“ на Сорос и лишаването 
на фондацията му от „издръж-
ка“ от държавния бюджет, въ-
трешната съпротива на „пета-
та колона“  в БСП, лукановото 
наследство, многопластовата 

изменчивост на Лилов, как-
то и особеностите в характе-
ра на младия министър-пред-
седател, отсъствието на опит в 
сложните коридори на власт-
та, предопределиха съдбата на 
неговото правителство. Той 
бе запомнен със своята почте-
ност на политик влязъл „беден 
във властта и излязъл беден от 
нея”. Запомнен е с личното му 
и национално достойнство, с 
което отстояваше българския 
суверенитет. Това са уникални 
и пословични отсъствия  в бъл-
гарския политически живот, в 
условията на демокрация, и за-

това се помнят. В своето вре-
ме той би бил българският Ор-
бан, ако имаше силната под-
крепа от своята партия и не 
бе станал жертва на първата в 
Източна Европа „цветна рево-
люция”.

 Виденов се оказа  и един-
ственият български преми-
ер от 1990 г. до днес, който има 
смелостта да откаже  и отказ-
ва да изпълнява програмата, 
известна като „Планът Ран-
Ът”, с който планово и система-
тично бе раздържавявана бъл-
гарската държава, унищоже-
на бе нейната производствена 
и технологична база, както и 
цялата обществена надстрой-
ка в лицето на образование, 
здравеопазване, социална 
дейност и култура. 

Веднага след 1989 г. Джор-
дж Сорос идва в България и 
създава фондация „Отворено 
общество”, която се занимава 
с разнородна дейност, не вна-
ся данъци и ДДС и издейст-
ва от правителството всяка 
година от бюджета да се пре-
веждат на фондацията по 41 
милиона лева. При разглежда-
не на бюджета в НС, Жан Виде-
нов е категоричен: „На Сорос 
няма да се дават никакви пари 
от бюджета и фондациите му 

ще работят съгласно законите 
на страната.” Жан Виденов е 
единственият човек в света 
отказал да приеме Сорос, кога-
то той иска среща, с него. От-
мъщението на Сорос е инспи-
рирана, невиждана валутно-
банкова атака. След подаване 
на оставката на правителство-
то му, Жан Виденов споделя: 
„През онези 40 дни червените пе-
рестройчици и сините  хунвей-
бини бяха основните съучаст-
ници в разоряването на наци-
ята. Политиците не бяхме на 
висота за предизвикателства-
та на прехода. Твърдя с голяма 

убеденост, че медиите също не 
бяха.”  

Различното възприемане 
на геополитическата ситуация 
в Европа и ориентирането ни 
към „евроатлантическите цен-
ности”, за сметка на нашите 
традиционни такива, за които 
не ни се казваше нищо конкрет-
но, освен че ще има свободно 
придвижване на хора, стоки и 
капитали, успяха да разделят 
страната и да конструират две 
противоположни реалности. 
Последвалото разоряване на на-
цията трудно може да се опре-
дели като акт на национално 
достойнство и отговорност в 
политиката, а загубата на су-
веренитет е загуба на сувере-
нитет!

По времето, когато минис-
тър-председател беше Иван Кос-
тов (1997-2001), посоката и си-
лата на „вятъра на промяната” 
бяха дирижирани под зоркото 
око на новите ни геополити-
чески партньори и покрови-
тели.  Напълно бе ликвидиран 
производствения потенциал 
на България, едно от „най-голе-
мите престъпления на български 
политици през последния чет-
върт век”. Това са думи на чл.-
кор. на БАН проф. Иван Анге-
лов. „Такъв катастрофален срив 

не в проценти, а в пъти, не е има-
ло нито след Първата, нито след 
Втората световна война.” Вяр-
на оценка, за съжаление, про-
изнесена твърде късно. Бяхме 
съзнателно обречени и хвър-
лени в материална и духовна 
нищета. Мнозина са забравили, 
а сигурно и самият проф. Анге-
лов не иска да си спомня, че той 
е ръководителят на екипа от бъл-
гарски икономисти, при съставя-
нето на Програмата за икономи-
чески растеж, по-известна като 
„Програма Ран-Ът“. Не може да 
има прогрес в общество, което 
не произвежда материални и ду-
ховни блага, както не може да се 
забрави и еблематичното и аб-
сурдното за един държавник 
изявление на министър-пред-
седателя от правителството на 
СДС, Иван Костов: „Ние не ин-
терпретираме българската по-
литика през българския нацио-
нален интерес.”  

„Геополитическият вятър 
на промяната“ мотивира про-
изнасянето на подобна декла-
рация и от президента Петър 
Стоянов (1997-2002) на лекция 
в Клуба за световна политика 
в Сан Франциско през 2000 г., 
когато той заяви с присъщо-
то му самочувствие: „България 
ще следва общоприетите меж-
дународни норми на поведение 
дори с цената на отказ от на-
ционалния си суверенитет.” Що 
за държава и държавници са 
тези, които се отказват да от-
стояват своя национален ин-
терес и се явяват проводник 
на денационална политика 
и сами обезличават минало-
то си?! Друга запомняща се не-
гова крилата  фраза бе: „Иване, 
кажи си, те ще те разберат!”. 
Петър Стоянов се опозори и с 
акта на връчване на най-висо-
кото държавно отличие „Ста-
ра планина” – първа степен на 
самия Сорос за „особени заслу-
ги” към България. За подобни 
„особени” и разрушаващи дър-
жавността услуги обаче, една 
уважаваща и горда със себе си 
държава членка на ЕС – Унга-
рия, обяви Сорос за враг № 1!

С цената на огромни от-
стъпки от суверенитета и на-
ционалните ни интереси, с 
галопиращ темп на затваря-
не на „предприсъединителни 
глави”, изпращащи ни в „тре-
тия свят” в икономическо от-
ношение, допуснато от минис-
търа по европейските въпроси 
Меглена Кунева, България бе 
приета в НАТО (2004 г.) и ЕС 
(2007 г.). Договорът за Българ-
ската евроинтеграция бе подпи-
сан от президента Георги Пър-
ванов, министър-председате-
ля Симеон Сакскобурготски и 
Соломон Паси, министър на 
външните работи. 

На стр. 8

„Нацията не може да загине, освен от самоубийство.”
 Ралф Емерсън, американски мислител и писател

Парламентарната група на СДС. На първия ред: Филип Дими-
тров, Александър Йорданов и Стефан Савов.

Те вярваха, че Иван Костов няма да ги излъже, подскачаха по 
площадите и скандираха: „Кой не скача е червен“.
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Литературният код 
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ЗА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО...
От стр. 7

Българският народ не е 
забравил, че подобни реше-
ния бяха наложени от поли-
тическия елит без допитване 
или референдум и без да се 
вземат в предвид обществени-
те настроения и нагласи. 

Национално достойнство, 
чест и чувство за себеуваже-
ние напълно липсваха и в поч-
ти всички действия и изявления 
на Бойко Борисов през всич-
ките му години на васално, но 
и на тоталитарно управление. 
През 2009 г., едно от тях бе на-
правено по време на визита в 
САЩ. Това скандално изказва-
не се отнасяше за електорал-
ното състояние на българския 
народ: „Най-големият проблем 
на България е лошият човешки 
матириал. Това е основата на 
населението в момента – 1 мил. 
цигани, 700-800 хил. турци,  2,5 
мил. пенсионери и 1,5 мил. из-
бегаха. Ей това е срещу ГЕРБ. 
Матириалът, дето се явява на 
избори или от който можем да 
избираме като кадри, никак не 
е голям!”. И разяснява в добав-
ка, че пенсионерите „гласуват 
с цялата си глупост”. 

Суверенитета, национална-
та ни чест и достойнство не бяха 
защитени и от президента на 
ПЕС Сергей Станишев през 
2018 г., по отношение на Ин-
станбулската конвенция: „Не 
одобрявам решението на На-
ционалния съвет на БСП да не 
подкрепи ратификацията на 
Инстанбулската конвенция, 
още повече, че голяма част от 
европейските държави вече са 
я подкрепили”. Това изявление 
на Станишев бе направено въ-
преки решението на КС, който 
я обявява за противоконсти-
туционна. Бихме припомнили 
на г-н президента на ПЕС, че в 
годините на Третия райх, ко-
гато също голяма част от евро-
пейските държави са подкрепя-
ли и провеждали антихуманни 
и дискриминационни законо-
дателни решения и осъщест-
вявали последователна и сис-
темна  политика на геноцид, 
българската държава отказва 
да последва примера на тога-
вашния Голям брат. 

В народната памет са запазе-
ни и образите на редица поли-
тици, някои от които говореха 
за обръчи от фирми, други асо-
циираха националния бюджет с 
„постна пица”, трети за „вдига-
не на седянката” в момент, ко-
гато се водят тристранни пре-
говори и се решават остри 
социални проблеми, и други - 
търгуващи „под масата” бъл-
гарското гражданство и на-
ционалност!! 

Дейността на някои българ-
ски политици през т.нар. пре-
ход, предоставят богат матери-

ал за анализи и оценки. Главно-
то в тях е, че те не са съзвучни с 
българското разбиране за чест 
и почтеност, за работа в името 
на националните ни интере-
си.

В този смисъл, вдигнатият 
юмрук на президента Румен Ра-
дев през лятото на 2020 г. сред 
множеството протестиращи 
срещу олигархичния модел на 
управление на ГЕРБ, се въз-
прие не само като един емо-

ционален и естествен символ 
на съпричастност и единение, 
но и като воля за борба, като 
непримирима решимост да бъ-
дат  отстоявани  националното 
ни достойнство и българска-
та чест! Това достойнство и гор-
достта, че е българин, при прези-
дента Радев се усеща като дъл-
боко закодирано и почувства-
но, винаги и навсякъде, когато 
той взема участие в национални 
празници, когато прави обръще-
ния към нацията от парламен-
тарната трибуна, от синия ек-
ран или при срещи с хората. Това 
особено ярко се откроява, когато 
той представлява Родината ни на 
международни форуми или, ко-
гато Конституцията му налага 
сформирането на Служебни ка-
бинети! Той е този, който издиг-
на висок и силен глас: „Да си бъл-
гарин не е участ, а чест! Да пом-
ним е дълг! Защото историята 
не дава прошка за забравата!” 
Няма да забравим и това как пак 
той бе този, който ни припомни 
от най-високия и свещен връх на 
България, че Паметта е, която 
предхожда българското Въз-
кресение. Паметта за вярата, за 
историята, за езика и буквите! 

Знаем че трудностите, очак-
ванията и отговорностите през 
втория му мандат, ще бъдат в 
пъти по-големи! Един друг ев-
ропейски държавник, на когото 
симпатизират и се възхищават 
почти всички българи, за кате-
горичната му и национално от-
говорна позиция, унгарският 
президент Виктор Орбан, зая-
вява по повод на преизбиране-
то му за втори президентски 

мандат: „Президентът Радев е 
спасението за страната ви, не 
го губете!” 

Съкрушителната победа на 
Румен Радев във втория тур 
на  президентските избори по-
казва огромното доверие, кое-
то той си е спечелил сред бъл-
гарите. Показва че вярваме в 
силите, волята и целеустреме-
ността му в постигане на це-
лите, в любовта към Родината, 
която по думите на Георги С. 

Раковски „превъзходи сички све-
товни добрини”! Вярваме че об-
разът му на достоен български 
държавник няма да помръкне 
и през следващия мандат, въ-
преки огромните предизвика-
телства и тоталния политиче-

ски международен натиск по 
различни въпроси, касаещи 
националните ни интереси и 
достойнство! Че нито тран-
шовете, нито чужди посолства 
ще са тези, които ще опреде-
лят националните ни приори-
тети. Че животът, здравето и 
честта на българската нация, 
ще са над всички и всичко!

За новосъздадената „Пар-
тия на Промяната” и нейни-
те млади и амбициозни лидери 
с високо харвадско образова-
ние, ще съдим по делата им, по 
тях ще ги познаем. И ще ги за-
помним!  Дано имат ясна пред-
става за обществените нагла-
си, за това, какво иска и от как-
во се нуждае българската нация 
и държава в настоящия момент. 
И в перспектива! Заявявайки 
че поемат „пътя на промяна“, 

нека в условия на действаща 
демокрация, народният глас 
бъде чут и уважен с провеж-
дането на допитвания и ре-
ферендуми по неотложни и 
важни въпроси за общество-
то. Такива въпроси, вълнува-

щи обществото, са тези за от-
каза от националната ни ва-
лута и приемането на еврото 
като разплащателно средство, 
както и непроменяемостта на 
българската позиция относ-
но Македония. Политическите 
решения по тези и други жиз-
нено важни за народа  въпроси, 
ще оформи историческия образ 

на тези млади политици, на кои-
то днес народът ни гласува свое-
то доверие и, с които той ще ги 
запомни. 

Българският народ се умо-
ри да бъде управляван и воден 
като на  заколение в скотобой-
на, защото се събуди от упой-
ващата летаргия на прехода, 
прогледна и това, което видя 
никак не му хареса! Може би, 
затова в едно свое интервю пред 
агенция „Фокус” през 2017 г., 
бившият президент Петър Сто-
янов сподели: „Ако има днес 
нещо, което да обединява така 
разединената иначе българска 
нация, то е трайната омраза 
на всички към българските по-
литици и това е феномен, кой-
то мен лично изключително ме 
плаши.” 

Темата за честта, личното 
и национално достойнство на 
политиците, както и за опаз-
ването на държавния интерес 
и суверенитет, е необходима 
и актуална за обществото. Тя 
е неизчерпаема, провокатив-
на и, разбира се, много отго-
ворна. Защото маркира не само 
лидерски възгледи и модели на 
управление, но ни дава и морал-
ни образци на личности, пое-
ли кормилото на обществения 
ни живот. 

В заключение бих искала 
да цитирам големия писател 
и родолюбец Николай Хайтов, 
който си отиде със съкрушено 
от тревога сърце и неговото 
пропито с болка предупреж-

дение: „Загубим ли България, за-
губили сме всичко!”

Ще позволим ли енергията, 
надеждата и вярата на млади-
те хора тук и извън границите 
ни, да бъде излъгана за поре-
ден път и да бъде погълната от 
неолибералната мъгла на гло-
бализма?! Ще го позволим ли?!

24.11.2021 г.

Президентът Петър Стоянов, автор на новия цивилизационен избор, връчи най-голямото дър-
жавно отличие орден „Стара планина“-първа степен, на мегаспекуланта Джордж Сорос.

Президентът Желю Желев на „Боянските ливади“.

Си Джей Полихрониу: Пре-
ди много време, във вашето 
знаменито есе „Отговорност-
та на интелектуалците“, каза-
хте, че интелектуалците тряб-
ва да настояват на истината 
и да изобличават лъжата, но 
трябва също да анализират 
събитията в тяхната истори-
ческа перспектива. Днес, без 
някога да сте твърдял, че това 
е единствената отговорност, 
която интелектуалците имат, 
не мислите ли, че ролята на 
интелектуалците се е сменила 
напълно в течение на послед-
ния половин век? Имам пред-
вид, чеистинските, критични 
опозиционни интелектуалци 
винаги са били малко и отда-
лечени от модерната западна 
епоха, но винаги е имало ги-
ганти около нас, чиито глас и 
статус бяха не просто на почит 
сред значително количество 
граждани, но ив някои случа-
ипредизвикваха страх и дори 
благоговение сред членовете 
на управляващата класа. Днес 
имаме основно функционал-
ни конформисти „интелек-
туалци“, които се фокусират 
върху тесни, високоспециа-
лизирани и технически обла-
сти и не се осмеляват да оспо-
рят статуквото или да говорят 
открито за социалните злини 
отстрах, че ще загубят рабо-
тата си, че ще им бъде отказа-
но издигане и повишение, че 
няма да имат достъп до гран-
тове. Всъщност, какво се слу-
чи с публични интелектуалци 
като Бъртранд Ръсел и Жан-
Пол Сартр и с иконични ар-
тисти като Пикасо и неговата 
борба с фашизма?

Ноам Чомски: Ами, как-
во стана с Бъртранд Ръсел, 
ли?Ръсел беше в затвора през 
Първата световна война, заедно 
с други, дръзнали да се проти-
вопоставят на това славно начи-
нание: Роза Люксембург, Карл 
Либкнехт, Юджийн Дебс – коя-
то беше дори изключена от 
поствоенната амнистия от от-
мъстителния Удроу Уилсън -за 
да изброим само най-прочутите. 
Някои получиха по-любезно от-
ношение, като Рандолф Борн, 
просто остракиран и забранен 
от либералните интелектуални 
кръгове и издания. Последвала-
та кариера на Ръсел има мно-
го грозни епизоди, включително 
обявяването му от съда за твър-
де свободомислещ, за да бъде 
допуснат да преподава в „Сити 
Колидж“, потоп от охулване от 
най-високопоставени места, за-
ради неодобрението му към 
войната във Виетнам, гнусно 
отношение дори след смъртта 
му.Всичко това не е необичайно 
спрямо онези, които нарушават 
йерархиите, без значение колко 
ценен е техният принос, какъвто 
със сигурност е този на Ръсел.

Самото понятие „интелек-
туалец“ е странно. То не се от-
нася за Нобелов лауреат, пос-
ветил живота си на физика-
та, нито за портиер на жили-
ще, който може да има ниско 
образование, но дълбок усет 

и разбиране на човешките от-
ношения, истории и култура. 
Обикновено понятието се упо-
требява, за да обозначи катего-
рия от хора с известна приви-
легия, които по някакъв начин 
са смятани за пазители на ин-
телектуалните и морални цен-
ности на обществото. Пред-
полага се те да удържат и ар-
тикулират тези ценности и да 
призовават останалите да се 
придържат към тях.

В рамките на тази категория 
има едно малко малцинство, 
което оспорва силата, властта 
и наложената доктрина. Поня-
кога се смята, че тяхна отговор-
ност е „да казват истината на 
властта“. Винаги съм намирал 
това за смущаващо. Могъщи-
те обикновено знаят истината 
доста добре. Като цяло те зна-
ят какво правят и нямат нуж-
да от нашите наставления. Те 
също така няма да се възползват 
от морални уроци, не задължи-
телно, защото са лоши хора, а 
защото играят определена ин-
ституционална роля и ако из-
оставят тази роля, някой друг 
ще я заеме, докато съществу-
ват институции. Няма смисъл 
да се наставлява един директор 
от нефтената промишленост за 
това, че неговата дейност раз-
рушава общности и унищожа-
ва околната среда и климата 
ни. Той отдавна знае това. Знае 
също така, че ако се оттегли от 
стремежа си към печалба и запо-
чне да се грижи за въздействие-
то от своята дейност върху чове-
чеството, ще отиде на улицата и 

някой друг ще заеме неговото 
място, за да изпълнява необхо-
димите задачи, изисквани от ин-
ституциите.Остава набор от въз-
можности, но той не е голям.

Много по-смислено би 
било да се казва истината не 
на властта, а на нейните жерт-
ви. Ако казваш истината на 
безвластните, възможно е 
това да е от полза за някого. 
Може да помогне на хората да 
се изправят срещу проблеми-
те в техния живот с повече ре-
ализъм. Може дори да им по-
могне да действат и да се орга-
низират по такъв начин, че да 
принудят могъщите да проме-
нят институции и практики. И 
още по-важно, да оспорят неле-
гитимните властови структу-
ри и техните институции, като 
по този начин разширят обхва-
та на свободата и справедли-
востта. Това няма да се случи 
по никакъв друг начин и често 
се случвало по този начин в ми-
налото.

Но не мисля, че и това е пра-
вилно. Задачата на отговор-
ния човек – всеки, който иска 
да е носител на интелектуал-
ни и морални ценности – не 
е да говори това, което смята 
за истинанакогото и да е, мо-
гъщ или безвластен, а по-ско-
ро да говорисбезвластните и 
да се опита да научи истината. 
Това винаги е колективно уси-
лие и мъдростта, и разбирането 
няма нужда да идват от нечие 
конкретно поле.Но това е твър-
де рядко в историята на инте-
лектуалците.

Нека си припомним, че по-
нятието „интелектуалец“ влиза 
в употреба в модерния си сми-
съл с аферата „Драйфус“(или 
„Делото на века“ по обвине-
ние в шпионаж срещу еврей-
ския офицер Алфред Драй-
фус. Присъдата е пример за не-
справедливост и антисеми-
тизъм – б. пр.) във Франция, в 
края на 19-ти век. Днес се въз-
хищаваме и уважаваме онези, 
които отстояваха правото и за-
щитиха Драйфус, но ако по-
гледнете назад към онова време 
– те са били преследвано мал-
цинство. „Безсмъртните“ от 
Френската академия, за голя-
мо огорчение, са осъдили тези 
нелепи писатели и артисти за 
дързостта им да оспорят ве-
личайшите лидери и инсти-
туции на френската държава. 
Най-ярката фигура от драйфу-
систите, Емил Зола, трябваше 
да бяга от Франция.

Това е много типично. Взе-
мете почти всяко общество и 
ще видите, че там има набор от 
критични дисиденти и, че те 
обикновено са били подложе-
ни на една или друга форма на 
наказание. Тези, които избро-
их, не са изключение. В по-но-
вата история, в управляваната 
от Русия Източна Европа, са 
били затваряни. Ако са в наши-
те територии, вЦентрална или 
Южна Америка, могат да бъдат 
измъчвани и убивани. И в два-
та случая има сурова репресия 
на хората, които са критични 
към официалната власт.

Това е било така, колкото и 
назад да погледнете, чак до кла-
сическа Гърция. Кой беше онзи, 
който изпи бучиниша (има 
предвид отравянето на Сократ 
– б. пр.)? Това беше човекът, 
който разваляше атинската 
младеж, като задаваше тър-
сещи въпроси, които е по-до-
бре да не се задават. Погледнете 
библейските писания, прибли-
зително от същия период. Това 
е по-скоро устна история, но от 
това, което може да се реконстру-
ира от нея, там е имало хора, 
които по нашите стандарти 
могат да се нарекат интелекту-
алци – хора, които са осъждали 
владетеля и неговите престъ-
пления, призовавали са за ми-
лост за вдовиците и сирацитеи 
други подривни дейности. 

На стр. 10

НА ЖИВОТ И СМЪРТ
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ 

ДА ОБСЛУЖВАТ СТАТУКВОТО

Ноам Чомски е роден на 
1928 г. в Ийст Оук Лейн, Пен-
силвания, САЩ. Той е известен 
в академичните и научните 
среди като един от бащите на 
съвременната лингвистика и е 
основна фигура в аналитична-
та философия. Автор е на над 
150 книги. Известен е и като 
критик на американската 
външна и вътрешна политика, 
и авторитетен политически 
коментатор. За себе си твърди, 
че е анархосиндикалист и сво-
боден социалист. 

Си Джей Полихрониу *

Преобладаващото множество интелектуалци исто-
рически са били слуги на статуквото. Такъв беше 
случаят преди повече от половин век, когато Ноам 
Чомски посочи проблема в класическото си есе 

„Отговорността на интелектуалците“, такъв продължава да е 
случаят и днес, когато публичните интелектуалци-опозицио-
нери продължават да са малцинство. Или най-малкото, броят 
на критичните опозиционни публични интелектуалци, или 
с други думи – мислещите хора, които са подготвени да гово-
рят по широк ред проблеми от антиофициализирана гледна 
точка – са изчезващи през последните десетилетия, въпреки 
че публичната сфера става все по-голяма и шумна, поради 
драматичната експанзия на интернет и социалните медии. 
Един фактор в тази тенденция може да бъде прекаленото акцен-
тиране върху тясното, специализирано и дори мистериозно по-
знание от страна на университетите, както и съпротивата на 
академичната култура да приоритизира оказването на въз-
действие върху публичната сцена като адресира проблеми, 
имащи директно въздействие върху живота на хората и про-
мяната на статуквото. Друг фактор може да е надигащият се 
прилив на антиинтелектуализъм в Съединените щати и из-
вън тях. В силно чупливия свят обаче, изправен пред екзистен-
циални опасности, имаме нужда от гласа на критичните инте-
лектуалци, повече от всяко друго време в историята. В интер-
вюто, което следва, Ноам Чомски – ученият, обществен мисли-
тел и активист, описван като „световно съкровище“ и „може би 
най-важният жив интелектуалец“ – дискутира острата нужда 
от повече интелектуалци, които вместо да „говорят истина-
та на властта“, трябва да говорят с безвластните.

* Си Джей Полихрониу е политически изследовател и политически икономист, автор и 
журналист. Работил е в редица университети и центрове в Европа и САЩ. Написал е кни-
ги и над 1000 статии по темите на икономиката на САЩ, Европейската икономическа 
интеграция, глобализацията, климатичните промени и деконструкцията на неолиберал-
ния политикоикономически проект, публикувани по цял свят и преведени на много езици.
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От стр. 12
„Остават, - казва, - 12 дни до 

откриването на паметника, а 
работа има за целия китайски 
народ!“ Обърна се и докато кове-
ше подпорите на твърде слож-
ния кофраж, допълни: „Дано да 
стегне бетонът до Деня на Све-
ти Мина! Още когато се захва-
нахме с Камен Тонов си казахме, 
че на 11 ноември, ще го открием. 
Свети Мина е светецът покро-
вител на воините“. Аз замалко 
да добавя и на поетите, нали съм 
именик на този ден, но замъл-
чах. В житието на конника-войн 
Свети Мина, се говори за много 
чудеса и добродетели, но за по-
етите няма и ред. Вместо това 
почти издекламирах: „Радвай се! 
Ти изправление на падналите, 
радвай се ти, вразумление на ли-
шените от разума на вярата.“

Не беше дълга срещата ни с 
Димо Нецов. Нарами някак-
ва стълба той и тръгна наня-
къде, а ние с Георги и Нико-
лай пообиколихме площада. 
Спряхме се най-напред пред 
бюстовете на тримата най-за-
служили спасовци от „Алеята 
на Възраждането“, както Димо 
Нецов я нарече. На високи пи-
едестали бяха поставени бюсто-
вете на свещеник Манол Кола-
ров (1943-1918); на Иван Андо-
нов (1854-1937), прославеният 
председател на съзаклятниче-
ския Български таен центра-
лен революционен комитет, 
осъществил Съединението на 
6 септември 1885 г.; на Жельо 
Даков (1878-1945) – пионер на 
кооперативното движение в 
България и първи председа-
тел на Централния кооперати-
вен съюз.

- От полимерен бетон са на-
правени, - уточни инж. Геор-
ги Николаев – но е само вре-
менно. Димо се е зарекъл, че 
след като възстанови сградата 
на читалището ще ги отлее от 
бронз. Скулпторът се казва Ка-
мен Тонов. Жена му е от Спасо-
во и тук той е устроил ателието 
си. Двамата с Димо са като Ки-
рил и Методий за селото, вели-
ка е мисията им! Да има как, биха 
се нагърбили с всичките тего-
би на битието. И трябва да ти 
кажа, че биха ги разрешили. Не-
вероятни патриоти са и два-
мата. Откакто е кмет Димо Не-
цов, селото живна. Укрепена 
бе най-напред черквата, строена 
преди 170 години. Тя цялата е от 
камък, но основите бяха почнали 
да подават, напука се. Иконите в 
нея са дело на Никола Данчов, 
брата на Георги Данчов. След 
нея Димо подхвана ей, тази гра-
динка. Тук беше запустение ве-
лико – тръни, щтир и троскот. 
Потегна и плочника пред общи-
ната. Открои паметната плоча 
на дядо Вичо Бончев, съчини-
тел на песента за загиналите 74 
спасовци в Балканската, Меж-
дусъюзническата и Първата 
световна война. И дядо Вичо е 
една знаменитост. През 1951 г. е 
приет за член на Съюза на бъл-

гарските писатели. Приет е за-
ради всенародната му слава и 
талант, въпреки че е учил само 
до трето отделение. 

Селото е имало в началото на 
20 век 1063 жители. През сеп-
тември 1912 г. са мобилизира-
ни 170 млади мъже. Свирили 
са гайди, плакали са от радост, 
вълнение и тежки предчувст-
вия, бащи и братя, майки и 
невести. Чудо на чудесата е бил 
българският дух. Подир хорото 
мъжете от Морсалково, така се е 
казвало селото тогава, нарамили 
ямурлуците, и със здравец заки-
чени, поели по пътя на дълга...

Една кола се спускаше по на-
долнището към площада, после 

понамали скоростта и спря пред 
паметника. От нея излезе млад 
мъж, опря се на вратата и се заг-
леда в него.

- Камен Тонов е, скулпто-
рът!...

Насочихме се към него, а мъ-
жът все така стоеше облегнат на 
колата и гледаше към офицер-
ския кръст за храброст. Може би 
пресмяташе в ума си някакви де-
тайли в проекта, които само той 
си знае какъв акцент и какво пос-
лание трябва да носят. Прие поз-
драва ми и, както ми се стори, 
усмихна се сдържано, когато го 
поздравих за оригиналната идея.

- Мисля си дали ще издържи, 
когато махнем кофража. На кръ-
ста, както и на ордена, трябва да 
има два кръстосани меча, а има 
и шест мраморни плочи с име-
ната на загиналите.

- И Димо каза, че се страхува 
дали достатъчно добре ще узрее 
бетонът. – показах своята осве-
доменост аз, колкото да про-
дължим разговора. Казах без да 
ме пита и мнението си за спо-
лучливите бюстове на Иван 
Андонов и свещеник Ми-
хайл Коларов, другар на Лев-
ски, основател на Чирпанския 
революционен комитет, и до-
бавих, другар и приятел на 
прадядо ми поп Минчо Кън-

чев. Оттам разговорът тръгна за 
„Видрица“-та, към която Камен 
Тонов прояви голям интерес.

Бях слушал за този нашу-
мял авторитет в областта на 
скулптурата, пространстве-
ния дизайн, дърворезбата и 
художествената обработка на 
метал. Мой познат, в един раз-
говор, вече не помня на каква 
тема, бе казал: „Каментоновска 
изработка!“ Оказа се, че той е 
бил много по-напред в мате-
риала от мен, по въпроса за 
изкуството и за достойнствата 
на всичко изработено от Ка-
мен Тонов. 

Сега пред мен стоеше човек, 
към когото в едни други време-

на биха се обръщали с достопо-
чтенното „маестро“; край него 
би трябвало да има ученици и 
обикновени изпълнители, и раз-
бира се, такива като мен, случай-
но попаднали на незабравимата 
гледка, наречена „Възрожденска 
алея“, с недовършения памет-
ник под формата на офицер-
ски кръст за храброст, с кмета 
в работен комбинизон, с тесла 
и мистрия в ръцете. И над всич-
ко и всички, разбира се, щеше 
да бъде онази невидима аура 
на таланта, вдъхновен от под-
вига на предците, на ония, за 
които България не беше прос-
то земя и небе, а мироздание, 
дълг и памет.

Разделихме се с Камен То-
нов, с обещанието да му пода-
ря екземпляр от „Видрица“, ко-
гато дойда отново на 11 ноем-
ври – Денят на конника - войн 
Свети Мина, денят когато ще 
бъде откриването на памет-
ника. Както много пъти се случ-
ва в живота обаче, в този ден  
се разминахме. Гърмеше во-
енната музика, чуваха се от-
ривистите команди на специ-
алната войнска част, дошла 
за откриването; имаше много-
людно множество от официал-
ни лица, на спасовци, от селото, 
и на хора, дошли от всички кра-

ища на България, а нищо чудно 
и от света, за да се докоснат до 
родната пръст и да заредят със 
сила паметта на своята кръв, за 
да не изтлява тя в живожари-
цата на изпитания и забрави.

Първата телеграма за заги-
налите 48 спасовци през Пър-
вата световна война била за-
ради ефрейтор Тодор Иванов 
Нецов, паднал покосен на 19 
октомври 1915 г., в района на 
Върли дол. Обещах си наум да 
науча къде е това и дали този 
далечен Нецов е родственик 
на кмета Димо Нецов, който 
едва преди водосвета успя да 
надене костюм и да се появи 
с портрет в ръце на някакъв 
свой далечен предтеча. Беше 
застанал в множеството и сце-
наристката дълго го търсеше, 
докато накрая все пак го наме-
ри и склони да застане на по-
лично място – той, човекът, 
който стоически, ден и нощ, 
бе приближавал този тър-
жествен ден, в който пламъ-
кът на родолюбието в очите 
на толкова много хора, може 
би ще остане единствената 
негова награда. 

По-късно обаче прочетох, 
че във връзка с Деня на буди-
телите – 1 ноември, Общин-
ският съвет му е присъдил 
високата награда за призна-
ние на делата му – „Будител на 
град Чипран“. 

На тържеството се появи 
една жена, вече на възраст, 
която носеше в рамка извес-
тие, с подписа на самия минис-
тър на войната Дамян Велчев. С 
него навремето официално е 
била оповестена смъртта на 
редник Златан Енев, загинал 
на 1 октомври 1944 г., денят в 
който, както се разбра, тя, бъ-
дещата снаха на Златан, се е 
родила!

Сърцето ми биеше учесте-
но, додето надничах зад реди-
ците на войните от Втора Тун-
джанска механизирана бри-
гада, чийто командир, бри-
гаден-генерал Стоян Шопов, 
в своето слово припомни на 
воините и на събраното мно-
жество, че те са горди наслед-
ници на легендарната Осма 
Тунджанска дивизия, удиви-
ла света със своята храброст 
в боевете при Одрин, Битоля, 
Завоя на река Черна, Каймак-
чалан и навсякъде, където е 
ехтяло гръмовното „Ура“ на 
титаническия подвиг на доб-
лестния български войник.

Като щафета на неумира-
щата българска памет на този 
ден се появи и един прост бъл-
гарски ямурлук, с особена би-
ография. Опазили го бяха на-
следниците на редник Делчо 
Васов, с който той се е зави-
вал в мразовитите нощи из 
окопите срещу редута Айваз 
баба, преди атаката на Одрин. 
С него той е преминал още 

шест години по пътищата на 
Междусъюзническата и Пър-
вата световна война, завър-
нал се в селото,  и е доживял до 
90-годишна възраст.

Само това вълнение да бе 
сътворило делото на Димо Не-
цов и на скулптора Камен То-
нов, пак би извикало от сърцето 
ми най-топли думи за благодар-
ност и признание.

Благодаря ви, братя, че 
сте опазили в сърцата си въг-
ленчето на народната свяст, 
паметта за всевъзкръсваща-
та слава на подвига и неуми-
ращата тайна на българската 
кръв – Любовта към Отечест-
вото! 

Додето има хора като вас, с 
големи български сърца, Бъл-
гария ще  устоява на изпита-
нията и ще пребъдва!

Въпреки всичко!
Сполай ви за вярата, талан-

та и всеотдайността!

ЧИРПАНСКИ БЕЛЕЖНИК...

С поставено в рамка известие за смъртта на свекъра си, ред-
ник Златан Енев, застана пред паметника родената на 1 октом-
ври 1944 г. Недялка Енева.

От стр. 9

Как са се отнасяли с тях? 

Били са затваряни, про-
гонвани в пустинята, охулва-
ни. Имало е и уважавани инте-
лектуалци, придворни ласка-
тели, които векове по-късно са 
били наречени фалшиви про-
роци, но не и по тяхно време. И 
ако се замислите за историята, 
този модел е бил повтарян с го-
лямо постоянство.

Основният принцип на 
действие е бил доловен прони-
цателно от МакДордж Бънди, 
водещ либерален интелектуа-
лец, бележит учен, бивш декан 
на Харвард, съветник по на-
ционалната сигурност на пре-
зидентите Кенеди и Джонсън, 
а после директор на Фонда-
ция „Форд“. През 1968 г., в пика 

на протестите срещу войната 
във Виетнам, Бънди публику-
ва статия в основния офици-
оз „Форин Афеърс“, в която об-
съжда протеста срещу война-
та. В голяма степен протестът 
е основателен, съгласява се 
той: в ретроспекция има някои 
грешки в провеждането на 
такова комплексно усилие. Но 
има също и една шайка „поди-
вели въздухари“, които заслужа-
ват само презрение. Подиве-
лите хора всъщност задълбават 
твърде много и започват да гле-
дат мотивите. Което ще рече, 
третират политическото ли-
дерство в Щатите по стандар-
тите, прилагани към другите, 

поради което следва да бъдат 
изключени от отбраното об-
щество.

Анализът на Бънди беше 
всъщност норма за либерални-
те интелектуалци. Техните пуб-
ликации рязко разграничаваха 
„технократичните и полити-
чески ориентирани интелек-
туалци“ от „ценностно ори-
ентираните интелектуалци“. 
Първите са добрите, които ор-
кестрират и изразяват полити-
ката и са подобаващо почита-
ни за своята работа – Хенри 
Кисинджъровци, от онези, 
които вярно предават запове-
дите на полупияния си шеф 
за масирана бомбена кампа-

ния над Камбоджа, „всичко, 
което лети, по всичко, което 
се движи“. Призив за геноцид, 
подобие на който не е лесно да 
бъде открито в архивите. Вто-
рите са побърканите възду-
хари, които брътвят за морал-
ни ценности, справедливост, 
международно право и други 
сантименталности.

Щатите не са Ел Салвадор. 
На побърканите не са им пръс-
нати мозъците от елитни ба-
тальони, въоръжени и обуче-
ни във Вашингтон така, както 
на шестимата видни латиноа-
мерикански интелектуалци, 
йезуитски свещеници, кои-
то споделят тази участ, заед-
но с тяхната икономка и дъ-
щеря й, в навечерието на па-
дането на Берлинската стена. 
Някой знае ли изобщо имена-
та им? И правилно, може някой 
да възрази, защото има много 
други религиозни мъченици из-
между стотиците хиляди избити 
от кръстоносния поход на Ва-
шингтон в Централна Амери-
ка през 80-те години, проведен 
с помощта на технократични-
те и политически ориентирани 
интелектуалци.И това, за съжа-
ление, е прекалено лесно да бъде 
продължено.

С. Д.: Вярвам, че ще пред-
ставлява голям интерес да го-
ворите за историческия кон-
текст на „Отговорността на 
интелектуалците“, а също и да 

задълбаете върху това, което 
имате предвид, когато казва-
те, че интелектуалците трябва 
да гледат събитията през тях-
ната историческа перспекти-
ва.

Н. Ч.: Есето се основава на 
една беседа, изнесена през 
1966-а пред група студенти в 
Харвард. Тя беше публикувана 
в журнала на групата. Може би 
са го заличили междувременно. 
Това беше Хилел общество-
то на Харвард. Списанието е 
Mosaic. Това беше година пре-
ди израелската военна победа 
през 1967 г., голям подарък за 
Щатите, който доведе до остра 
преориентация в американско-
израелската политика и голе-
ми промени в популярната кул-
тура и поведение в Съединените 
щати – интересна и важна исто-
рия, но не е за тук.The New York 
Review of Booksсъщо публикува 
редактирана версия.

Тъй като беседата беше в 
Харвард, беше особено важно 
да се постави фокус върху ин-
телектуалния елит и неговите 
специални връзки с правител-
ството. Харвардският факултет 
беше много изтъкнат в админи-
страцията на Кенеди и Джон-
сън. Митологията Камелот (на-
именование за идеализираната 
по онова време администрация 
на президента Кенеди – б. пр.) е 
в значителна част тяхно творе-
ние. Но, както обсъдихме, това е 
само една фаза в дългата исто-
рия на интелектуалната служ-
ба на властта. 

Следва

Драги приятелю, учителю, 
братко!

Казват, че си починал. 
Съмнявам се. 
Знам твоята исполинска 

енергия, която не познава по-
кой. Знам че и ти имаш право 
на заслужен отдих след повече 
от шест десетилетия интелек-
туален труд. Труд, във всич-
ки области на обществения 
живот, доказан с десетки то-
мове, свързани главно с три 
държави – Отечеството Бълга-
рия, Унгария и Русия. Титани-
чен труд, белязъл българския 
връх в общоевропейското из-
мерение на културата и поли-
тиката. 

Естествено е, че не си по-
чинал. Може би си дал покой 
на тялото си, но не и на своя 
дух. Защото продължаваш да си 
сред нас. Един Чавдар Добрев 
не може да умре! Както нико-
га не е умирал Чавдар войвода 
и, както вечно е жив великият 
поет, който го е възпял. 

От Бяло море до Дунав – по 
Румелийските полета, духът на 
Чавдар Добрев продължава да 
пръска светлина, да буди умо-
вете на тази изстрадала земя, 
да живее в песните на Орфей, в 
мъдростта на Аристотел, в бун-
та за свобода на Спартак, в се-
беотрицанието и безпределния 
патриотизъм на Капитан Петко 

Войвода...
Скъпи Златка, Ваня, Наско, 

Тина, Наталия, Виктор, Юлия, 
Йонка, Анатолий, Марина, 
Дьозьо, позволявам си в този 
ден на безпределна скръб за 
всички вас, както и за прияте-
лите на Чавдар, да споделя след-
ната история – истинска случ-
ка отпреди повече от двадесет 
години, с най-малкия ми син 
Сашко, тогава пет-шест-годи-
шен. 

Една вечер идва при мен раз-
тревожен и пита: „Тате, аз ще 

умра ли?“ Признавам, занемях. 
Не знаех какво да отговоря. 
Прегърнах го, той силно се вкоп-
чи в мен. Докато се окопитя, 
той ми отправи втори въпрос: 
„А ти ще умреш ли?“

Трябваше да кажа нещо, а 
нищо не ми идваше наум. Само 
инстинктивно го галех по русата 
главица, и повтарях: „Миличък, 
миличък мой!“... Докато посте-
пенно се овладях и не зная как, 
спонтанно заговорих: „Един ден 

татко ти ще отиде на небето, 
в безкрая. Някои му казват Бог, 
други материя, трети космос... 
Ще отида там, където са мои-
те майка и татко. Но оставям 
тук, на земята, най-доброто от 
себе си – бате Влади, бате Лю-
бчо, кака Йоанна и теб, Сашко. 

След много, много години, ти 
ще дойдеш при тати, но ще ос-
тавиш тук, на земята, най-до-
брото от себе си – твоите деца 
и внуци. И така – до безкрая. 
Смърт няма...”

Дали ме разбра – не зная? 
Дълго стояхме прегърнати, до-
като усетих, че престана да тре-
пери. И до днес нямам отговор 
какво бе породило тревожния 
въпрос в неговата малка глави-
ца.

Да, скъпи родственици и 
приятели на Чавдар Добрев. 
Смърт няма!

Чавдар Добрев не може да 
умре. Той е личност, създадена 
от онази гъвкава, неизтреби-
ма българска сплав, изкована 
в хилядолетните традиции на 
българското землище, която  и 
смъртта не може да унищожи. 

Той не умира!

НА ЖИВОТ И СМЪРТ

СМЪРТ НЯМА!В сряда, 25 ноември, стотици приятели казваха по-
следно сбогом на проф. д-р Чавдар Добрев. Беше сту-
ден ноемврийски ден, а се разделяхме с невероятен 
човек, с топла душа и неунищожима любов към жи-

вота и хората. Ритуалът не можеше да побере нито да изрази 
болката от скръбта и раздялата, в случай като този. Думата беше 
за важни институции и личности, а протоколът не можеше да 
пренебрегне и посланията на посланията на представители на 
такива държави като Русия и Унгария. Останаха много неизре-
чени думи, най-вече на хора, които през годините са били най-
близко до света на Чавдар Добрев, до вълненията на неговия 
дух и до ярките прозрения на неговия търсещ отговорите на 
битието ум.

От името на „Зора“ не казваме сбогом на Чавдар, защото 
сме убедени, че той ще бъде винаги с нас, че смърт няма! Пре-
доставяме думата обаче на един от неговите най-близки по наша 
преценка приятели, д-р Радко Ханджиев, който също не успя да 
изрече слово за своя приятел.

Проф. д-р Чавдар Добрев
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Минчо МИНЧЕВ

ЧИРПАНСКИ БЕЛЕЖНИК ЗА 
ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА

Антология

Ний сме твърде много трогнати
от безкрайните ви мъки - 
кризата ще превъзмогнете
с тези наши препоръки:

Отворете нови страници
в данъчните си тефтери;
разхвърлете нови данъци
на народа мил и верен.

В тази криза и стагнация
грях е да се диша гратис,
въздушната консумация
обложете с тежки такси.

Май и слънцето в страната ви
сякаш без пари ви свети - 
и за него от раята ви
нови такси съберете.

Спрете тези разхищения
на държавните каймета,
направете съкращения
смели с тежките бюджети.

Че възможно ли е, бива ли
вие с влак да си играйте?
Имате коли със биволи,
треновете нам предайте!

А защо ви са училища,
тоя лукс за Ориента?
Не ви трябват даже жилища
в тези весели моменти!

За да няма недоволници,
премахнете всички болници,
всикчки служби санитарни!

Късайте и съкращавайте
нужно и ненужно - всичко,
само честно нам предавайте
вий спестените парички!

Ако все пак не сколасате
да платите - без въздишка
съкратете си стомасите
- те са ви и тъй излишни...

Тома ИЗМИРЛИЕВ

Препоръките 
на финансовия комитет

Продължение от брой 42

Г
еорги тръгна и аз подир 
него. Поехме към село 
Спасово. Денят бе 30 ок-
томври, събота. По ули-

ците на Чирпан почти не се 
мяркаха хора. Пръв забеляза 
това инж. Николай Атанасов – 

председателят на организация-
та на ПП „Нова Зора“ за област 
Стара Загора, който пътуваше с 
мен.

- Всички са по селата наоко-
ло. - каза той. -  При тази безра-
ботица в града хората инстинк-
тивно усещат, че както винаги, 
спасението може да бъде само в 
селото. Съгласих се с него. Бяхме 
вече извън града. Пътят, и той 
посърнал като всичко наоколо, 
току се изправи пред железопъ-
тен прелез. 

- Гледай сега, като преминем 
– вляво! – посочи инж. Атана-
сов. - И като се изкачим наго-
ре, при разклона за Рупките, ако 
има възможност – спри, поне за 
минута. Ей този път, вляво, води 
към сградите на Института по 
памука и твърдата пшеница. 
Тук някога, на стотици декари, 
бяха  неговите семепроизвод-
ни полета за памук. Институтът 
беше мощно звено в аграрната 
наука, а Чирпан имаше два Аг-
рарнопромишлени комплекса. 
Сееха се хиляди декари с па-
мук и с увереност мога да кажа, 
че тогава България не внася-
ше подобна суровина. Наши-
ят памук беше с много високо 
качество. Беше сорт, селекти-
ран тук, в Института. Реколтата 
се прибираше със специални па-
мукокомбайни, ръчен труд поч-
ти не се използваше. Аз съм ид-
вал тук на „баберка“.  Колкото да 

ни замирише на земя и да поп-
равим тук-там някой пропуск на 
машините; да се поотворят гър-
дите ни от просторите, от смеха 
и песните!... Живот! – ни дерт, 
ни ковид!... В предприятие „Тек-
стилни влакна“ бяха маганите 
за памук. В тях работеха, само 
в Чирпан, близо стотина чове-
ка. Аз самият съм работил в съ-
щото предприятие в Стара Заго-
ра. Най-много се радвахме, кога-
то ни докарваха балите със сорт 
„Бели Искър“. Въобще благодат-
на култура е памукът. Семето му 
е направо златно. Дадеш ли зоб 
от него на овце, на крави, млеко-
надоят скача двойно. И фермите 
напираха. Получаването обаче 
ставаше с ред, със записване. От 

една страна бяха животновъд-
ните ферми, от друга - техноло-
зите от една фабрика от Добру-
джа, забравил съм й името. Ако 
не знаеш, най-доброто масло 
за самолетните двигатели се 
произвежда от памуково семе! 
Та тази рафинерия все „подяж-
даше“ кравешкото и овчето ста-
до. До разправии обаче не се сти-
гаше, защото всичко беше пре-
мислено. Сега „Текстилни влак-
на“ не работят, ни в Чирпан, ни 
в Стара Загора. Не ми е извест-
но някои от новите фермери 
да сеят памук. Институтът съ-
ществува, но има ново име. Сега 
се казва „Институт за полски 
култури“. Това иде да покаже, че 
по отношение на памука той е 
вече със затихващи функции. 

Не че няма научна продукция. 
Има. Политика обаче по отно-
шение на националния инте-
рес, там, горе, няма. А какви 
учени, какви големи специали-
сти някога работеха в този ин-
ститут! Завидно е и наследство-
то му, и коренът му. Създаден е 
в Чирпан още в царско време, 
с мисъл и перспектива да бъде 
облечен народът ни, както и 
заради качествата на тази бла-
годатна земя...

- Къде сте, бе, хора? Къде се 
загубихте? Хайде, чакам ви на 
площада, при паметника. – про-
гърмя в слушалката гласът на 
инж. Георги Николаев. 

Вече минавахме покрай кор-
пусите на бившото АПК, а пред 
вратите му, вдясно от пътя, един 
памукокомбайн стоеше като оп-
ровержение на съмнението на 
Николай, че памук вече тук 
едва ли се сее. 

Между могъщата сграда на 
читалището в село Спасово, по-
сърнала и занемарена, и някаква 
нова приземна постройка с про-
зорци от пода до тавана, се нами-
раше строителна работна пло-
щадка. Мъж в работен комбини-
зон умело довършваше кофража 
на нещо, което имаше очертани-
ята на кръст, на орден, от ония, 
дето са се давали някога за хра-

брост. Така и се оказа. 
- Офицерски кръст за хра-

брост, - поясни човекът, без да 
изпуска теслата и без дори да 
повдигне глава. 

- Ей това е кметът на село 
Спасово - Димо Нецов, за който 
ви разказвах! – поясни инж. Ге-

орги Николаев. 
Човекът с работния комби-

низон се изправи, подаде ръка 
и се извини че твърде много е 
зает. 

На стр. 11

Кметът на село Спасово Димо Нецов.

Скулпторът Камен Тонов, автор на паметника на падналите за 
България 74 мъже от с. Спасово.

„Възрожденската алея “ с бюстовете на свещеник Михаил Коларов, Иван Андонов и Жельо Даков.


