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Протест# Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Равно отдалечени,
нищо неказващи,
много уплашени
Практически българските институ

ции отчаяно искат да се скрият и да не
загубят благоволението нито на руска
та страна, нито на ЕС. Найпрозаичната
причина за такова поведение е страхът
от загуба на финансовите облаги, които
представители на политическата класа
получават и по линия на европейските
програми, и по руските енергийни
проекти у нас.

(Повече на стр. 3)

ИмалиПеевскиморална дилема? Можелидаизобретимграждани?Кой ни краде богатството?

На стр. 2 На стр. 6 На стр. 7

Гражданското общество проходи

Листопад
От днес стартираме нова предизборна

рубрика, в която ще ви запознаем по
отблизо с евролистите на основните по
литически сили. Рубриката дебютира с
безспорния любимец на нацията – единс
твената и неповторима Българска социа
листическа партия (БСП). Поради липса
на място поместваме само първите 10
кандидати..

(Запознайте се с тях на стр. 4)

В
средите на будните хора все по

настойчиво се говори за наличието на
гражданско общество в България.

Ясно е, че близо 10 месеца правителството се
прави, че не чува призивите ни за оставка, но
хората спечелиха много от протестите.
Какво е то – вече открито се говори за
проблемите, те не биват подминавани с лека
ръка, Ранобудните студенти измиха лика на
студентското общество и показаха, че мла
дежите не са влезли в университета, за да хо
дят по дискотеки и да харчат парите на ро
дителите си, а имат гражданска позиция. Хо
рата вече имат много поголяма
политическа култура. Е, това не са ли успехи
на протеста? Да, в България вече има
гражданско общество. Макар и крехко, но
го има. Вярно е, че се нуждаем от гражданс
ко образование, което трябва да намери
своето измерение и в училищата (на стр. 7).
Но вече като общество сме с една идея по
високо.

Щяхме ли да говорим днес за монополи,
за икономически обвързаности, за ограбва
нето на българите, ако народът не беше на

дигнал глас? Едва ли,
но за щастие се събу
дихме. И самият факт,
че държите вестник
„Протест“ в ръцете си,
е достатъчно доказа
телство за това (на стр.
6). Наближават избо
ри и референдум, на
които трябва ясно да
покажем неодобре
нието си към сегашна
та власт и система на
управление, на която
се нагледахме 24 годи
ни. Обществото узря
за промени, които

неизменно ще настъпят, без значение кой
ще поеме кормилото на властта. От нас оба
че се изисква да се ограмотяваме полити
чески и да възпитаваме децата си как да бъ
дат граждани.

Все поголяма става сагата и около Крим и
Украйна. Западът и Русия си играят на санк
ции, докато от бившата съветска република
се къса жива плът. И нашите политици сега
се сетиха, че трябва да вземат отношение по
повод този конфликт. Президентът Росен
Плевнелиев свика КСНС, на който се взе ре
шение, казано с половин уста, че не подкре
пяме санкции срещу Русия, защото това во
дело до рискове в икономиката ни (на стр.
3). Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров не
изпусна шанса да заяви подкрепата си към
Русия и да обяви ЕС за „гейевросъюз“, кое
то може да изглежда мъжествено в очите на
част от избирателите му. За нас не е. И про
дължаваме да смятаме, че поведението му е
не само недържавническо, но и ненормално.

От настоящия брой занапред в. „Протест“
започва да представя на читателите си
кандидатите за евродепутати на основните

партии. В тези представяния нямаме наме
рение да пестим критиките си към фигури
те, които евентуално ще представят Бълга
рия в ЕП. Време е българинът да знае за
какви хора ще гласува на изборите, а не да
разчита на празни обещания и харизма
тични образи, постоянно натрапвани ни от
Пеевските и други медии. Защото тези хора
не са в кожените си кресла благодарение на
някого другиго, а на нас. И от нас зависи
дали ще прекратим престоя им във властта,
който с всеки един ден става все повреден за
България (на стр. 4).

ССннииммккаа:: ВВаассиилл ГГааррннииззоовв
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Седмичен об(по)зор
Около 100 тютюнопроизводители се събраха

на протест в свиленградското селоМустрак на 25
март. Причината за недоволството е ниската
изкупна цена на тютюна у нас. Малко след нача
лото на протеста участниците в него взеха реше
ние да блокират магистрала „Марица“, като по
този начин очакваха да привлекат вниманието на
управляващите по проблемите на тютю
нопроизводителите. Село Мустрак е избрано
като сборен пункт порадифакта, че там има най
многонеизкупенареколта.

#
Това обаче не беше единственият протест през

последната седмица у нас. На същия 25 март про
тестиращи пациенти с трансплантации поискаха
оставката на здравния министър Таня Андреева.
Причината са високите цени на лекарствата, кои
то пациентите трябва да плащат, за даможе орга
низмът им да не отхвърли присадения орган. Те
заявяват, че сумата, която трябва да заплащат
всекимесец, варирамежду 80и 300лева.

#
Лидери на втората окупация на СУ са били

привиквани по телефона на разпит. Манол Гли
шев, главно действащо лице на студентския про
тест, заявява, че жена, представяща се като „сле
довател Иванова“, се е обаждала на майка му и
заявила, че Глишев трябва да се яви в прокурату

рата. Идентичен е случаят и с АннаМария Ди
митрова,другопопулярнолицеотпротеста.

#
Русия бе официално изключена от Г8. Стра

ните лидери взеха това решение като санкция
срещу Москва заради анексирането на Крим.
Външният министър на Руската федерация
Сергей Лавров подходи пренебрежително към
решението и обяви, че то „не е трагедия“. Пове
дението на Кремъл става все понеадекватно и
въпреки международното неодобрение и кри
тики не смекчава нито тона, нито действията си.

#
На 24 март президентът на Република Бълга

рия Росен Плевнелиев свика Консултативния
съвет по национална сигурност (КСНС). На него
стана ясно, че България няма да подкрепи санк
ции срещи Русия поради високите рискове, кои
то по този начин поема държавата ни. Единс
твен Волен Сидеров, подобно и на други заседа
ния на КСНС, реши да вдигне скандал и заяви,
че „България не принадлежи на «гейЕвросъю
за»“.

#
В същото време стана ясно, че референдумът

за изборните правила, който президентът Росен
Плевнелиев предложи, няма да се състои заедно
с евроизборите на 25 май. Вторник (25 март) е
бил последният ден, в който е имало
възможност да се вземе решение за провеждане
на допитването паралелно с евровота. #

Има ли Пеевски морална дилема?

Поводът
Съпругата ми имамагазин в центъра наСофия.

Преди седмица ми се обади вбесена от новината,
че досегашните дистрибутори на Булгартабак –
общо 600 души, са уволнени. От този ден
разпространението на всички български цигари се
поема от нова фирма. Фирмата монополист
„Експрес Логистикс енд Дистрибюшън“ е на Де
лян Пеевски, който е един от собствениците на
Булгартабак.

Моята жена бе първата и по всичко изглежда
ще остане единствената в квартала, която спря да
продава български цигари. На фона на свитото
потребление, конкуренцията и новопоявилата се
наблизоLafka, това означава,че рискът дафалира
ереален.

Ако се прехвърлим върху общата картина,
веднага прави впечатление, че ситуацията с
разпространението на цигари е абсолютно същата
като тази с медиите, разпространението на вестни
ци и банковия монопол. Арогантната политика на

кръга „Пеевски“ целенасочено унищожава
конкуренцията в политиката, финансите и бизне
са, а безочието й няма аналог в найновата
българска история. Така беше единствено по вре
мето на тоталитарния комунистически режим,
когато БКП бе единствената разрешена партия и
владеешевсички сферивдържавата.

Как можем да си обясним завладяването на
всички сфери на живота от алчност, безскру
пулност и аморалност? За да дадем отговори на
тези въпроси, трябва да се обърнем към науките
за човека.

Човешкоразвитиеиморал
Невронауките и психологията доказват, че спо

собността за морална преценка е вродено ка
чество. Изследванията на новородени деца до
казват, че бебета нашест до десет месечна възраст
са способни да се ориентират кое е добро и лошо.
Покъсно тази първична социална ориентация се
обогатява многократно и прави възможно пости
гането на морален избор във все посложни ситуа
ции. Въпреки това моралната преценка остава
предимнонесъзнаванпроцес.

В същото време психиатрията и модерните
невроизобразителни техники сочат, че за разлика
от нормалните хора активацията на мозъка при
психопатите, поставени в ситуация на етичен
избор, е минимална. Такива хора са способни да
извършват престъпления, например кражба, кръ
восмешение или убийство, без съзнателно да пре
живяват вина или срам. Тези факти показват, че

моралната интуиция може да е налице при едни
индивидиидаотсъствапридруги.

Това означава ли, че членовете на кръга „Пеевс
ки“ са психопати? Всъщност явлението, с което
сме се захванали, емногопосложноимноголико.

Психологияна групитеиморал
Добре известен факт е, че различните

общности са носители на различен морал. В
ислямските общности например не е позволено да
се критикува религията и религиозните водачи.
Нека си припомним, че заради „Сатанински стро
фи“ аятолах Хомейни издаде смъртна присъда на
Салман Рушди. За мафиотските организации е ха
рактерно иницииране и израстване в социалната
йерархия, което е в пряка зависимост от броя и
жестокосттанаизвършенитепрестъпления.

Какможем да си обяснимфакта, че не отделни
индивиди, а цели общности отхвърлят етични
норми, които се смятат за общоприети в други?
Моралът на кръга „Пеевски“ и голяма част от
управляващата политическа коалиция в България
очевидно се различава от този на останалите
граждани.

Злоупотребата с властинейните
последици

Съществуват множество доказателства, че
определени режими на групов живот могат да
доведат до изместване на работната задача и
аморални действия. В случая с кръга „Пеевски“
задачата да се прави честен бизнес се измества
от стремежа към забогатяване и обслужване на
олигархични интереси. В този случай не става
дума за действия на морално коравосърдечни
хора, а за неетично поведение на определена
икономическа и политическа прослойка. Това
става възможно, когато членовете на тези
общности използват ума си по извратен начин,
което отрича чувството на вина и срам от
собствените им действия.

Управлението на тройната коалиция и пра
вителството на П. Орешарски са друг блестящ
пример за перверзна злоупотреба с власт, видим
за гражданите извън политиката, но приет в
рамките на политическата класа, към която те
принадлежат.

Последствията са опустошителни за дребния
бизнес и психичното здраве на всеки, който не е
част от мафиотския олигархичен модел, защото
започваме да мислим за оцеляване, а не за разви
тие. Перверзният монопол руши доверието в инс
титуциите и солидарността между хората, унищо
жава ценности като уважение към другия, плура
лизъм на идеите и меритократичната идея за
справедливост. Последиците са разрушителни за
ради липсата на вяра, че друг тип човешки отно
шения освен перверзните са възможни. Защитата
срещу ограбването често се изразява в оттегляне
вътре в себе си, алкохол, депресия, радикализира
неили „преминаванекъмотсрещната страна“.

Бихме ли могли да противостоим дълго, като в
същото време запазим психичното си здраве и
почтенност? Според мен надеждата е в създаване
то на ниши от съмишленици, малки общества,
организиции и мрежи, способни на морална пре
ценка и здравословни компромиси. В името на
развитието, аненаоцеляването! #

Светлозар Василев, психоаналитик
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АКТУАЛНО

Снимка: frognews.bg

Равно отдалечени, нищо
неказващи, много уплашени
Момчил Петров

П
опадали ли сте на човек, който заема
различни, взаимоизключващи се пози
ции по определен проблем? А между

различните позиции приказва общи приказки,
без никакъв смисъл, демонстрирайки компе
тентност и задълбоченост по темата. А случва
ло ли ви се е да зависите от такъв човек? Напри
мер неговата позиция да ви е необходима, за да
може да действате и да решавате проблема. То
гава става истински неприятно – знаете, че
трябва по някакъв начин да хванете надутия
позьор, с нещо да го принудите или подкупите,
да ви остави от един момент нататък да си
вършите работата. Какво е мнението ви за та
къв човек? Може да го мислите за страхливец,
за използвач, за хитрец. Но в никакъв случай не
го уважавате и не ви е приятно да си имате ра
бота с него.

През изминалата седмица управляващата
политическа класа в България найсетне излезе
с позиция по анексирането на Крим от Русия.
Месец след руската инвазия на полуострова и
повече от седмица след формализирането ѝ
чрез проведен референдум в окупираната те
ритория и гласувания в руската Дума. Българс
ките политици го направиха чрез заседание и
огласена впоследствие позиция на КСНС.
Както показва и самото му име, КСНС е съве
щателен орган, чиито решения практически не
задължават институциите да действат в съгла
сие с тях. До този вариант се стигна, след като
стана ясно, че парламентът няма да гласува по
зиция по въпроса, а основните парламентарни
сили заеха изчаквателна позиция по въпроса.
До провеждането на Съвета при президента
БСП не огласи свое официално решение, а в
официалната позиция на ГЕРБ се атакува „по
зицията на БСП“.

Хаотични послания по темата отправи и
българското правителство. Първоначално
външният министър беше сред първите поли
тици от ЕС, посетили Украйна след смяната на
властта и дали подкрепа на новото, непризнато
от Русия правителство. След бурна реакция на
собствената му партия и изказвания на про
руски позиции на политици от АБВ, които
силно допаднаха на душите на социалисти
ческия електорат, правителството внесе „ба
ланс“ в собствената си позиция. При свое посе
щение в Брюксел на въпрос на руски медии
дали България би наложила вето на решение

на ЕС премиерът отговори по начин, потвърж
даващ тази хипотеза. Разбира се, Орешарски не
пое отговорност за думите си, а се скри сред
„една голяма група страни срещу едностранни
широкомащабни санкции“.

Така се стигна до КСНС при президента. На
пълно вникнал в духа на събитието, Волен Си
деров докара няколко автобуса електорат и
проведе гротескно събитие пред Президенство
то. Не е по силите ни да вникнем в посланията
за „европедерастия“ и твърдението, че прези
дентът искал „да обявим война на Русия“. Този
път дори на Бареков му стана неудобно и не
поднови мандата си към „честния политик“
Сидеров да го представлява пред президента.

На самия Консултативен съвет останалите
парламентарни политически сили и участвали
те в него държавни институции постигнаха
консенсус по обща декларация. В нея се изразя
ва подкрепа за териториалната цялост и суве
ренитета на Украйна и се декларира непризна
ване на проведения в Крим референдум. Русия
храбро не се споменава в декларацията, не се
коментират и никакви санкции, които ЕС нало
жи или предвижда да наложи спрямо Русия.
Затова пък са залегнали препоръки към
украинските власти да „спазват правата и сво
бодите на всички свои граждани от всички
етнорелигиозни групи“.

Още поинтересно беше изказването на ли
дера на парламентарната опозиция Борисов,
който заговори за това, че не трябва „да се
впускаме в крайни позиции „за“ и „против“
Украйна и Русия“. Освен това, в характерен
стил за един бивш треньор на националния
отбор по футбол, коментира вредите за ту
ризма, ако „руски и американски кораби
кръстосват на миля от плажа ни“. Още поне
разбираеми са думите му за „рисковете пред
интерконекторите в следващите 5–10 години“.
Става въпрос за същите интерконектори, които
правителството на Борисов за 4 години не
изгради, въпреки газовата криза в навечерието
на мандата му. За капак Борисов говори за
рисковете „средствата от ЕС за Украйна да оти
дат в олигарсите“. Туристи, военни кораби,
интерконектори и олигарси – едно почти
безсловесно послание, което внушава на
електората, че трябва да се снишаваме.

В крайна сметка КСНС със сигурност
постигна целта си – не каза нищо и не стана
ясно как ще действа България при ескалиране
на руската агресия срещу Украйна, нито как
според страната ни трябва да реагира между
народната общност на завладяването на тери
тория на суверенна държава. Практически
парламентарните политически сили избягаха
от своята конституционна отговорност да изра
зят позицията на България и предадоха щафе
тата на правителството да участва незабелязано

на всички форуми, на които становището на
страната нище бъде очаквано.

Практически българските институции
отчаяно искат да се скрият и да не загубят
благоволението нито на руската страна, нито
на ЕС. Найпрозаичната причина за такова
поведение е страхът от загуба на финансови
те облаги, които представители на полити
ческата класа получават и по линия на евро
пейските програми, и по руските енергийни
проекти у нас.

Още на следващия ден след КСНС премие
рът Орешарски коригира своята позиция за
вето на санкциите на ЕС срещу Русия и заяви,
че „решенията в ЕС се взимат с консенсус, а не с
вето“. Така в рамките на няколко седмици не
остана позиция, която отговорните български
институции – правителство и парламент, в ли
цето на парламентарните партии – да не са зае
мали. България подкрепя новото правителство
в Украйна, но същевременно имплицитно му
вменява тормоз над малцинствените етнически
групи. България не признава референдума в
Крим, но и дума не казва за Русия, на чиято
анексия на Крим референдумът беше просто
нескопосан параван. България би наложила
вето върху решение на ЕС за санкции срещу
Русия, но всъщност би се присъединила към
европейски консенсус.

Дни след Съвета при президента, след като
отговорността по позицията на страната беше
отстранена от парламента, БСП излезе със
своя позиция по събитията в Украйна. В този
документ, насочен изцяло към удовлетворе
ние на нейния електорат и руските връзки на
партията, се заклеймяват „подкрепата на
външни сили към екстремистки елементи за
овладяване на властта в Украйна“. Заклеймява
се „засилването на крайни националисти
чески, крайно десни и неофашистки групи в
Украйна“. Естествено се настоява правителс
твото да работи активно срещу налагането на
санкции от ЕС срещу Русия.

Нафона на всичко това в съседна Румъния, с
която по навик все още ни разглеждат в комп
лект, президент и премиер, които са от антаго
нистични политически сили и иначе не разгова
рят помежду си, в синхрон призоваха ЕС да взе
ме всички мерки за неутрализиране на руската
агресия и призоваха НАТО да препозиционира
военните си ресурси, следствие на военните
действия на Русия. Премиерътсоциалист
Понта заяви: „Очевидно за първи път си даваме
сметка колко важно е, че сме вНАТО, в ЕС и че
за всяка опасност, колкото и голяма да е, не сме
сами. Ние сме част от едно изключително
важно политиковоенно семейство“.

Очевидно това е единствената нацио
налноотговорна позиция на политическо ръ
ководство на страна от бившия съветски
блок, в непосредствена близост до Русия –
пълна идентификация с европейските страни
с цел защита на териториалната цялост на
страната и солидарност с подобна страна,
жертва на агресия.

Но спомнете си за хитреца от началото –
добре ли е да си имате работа с него? #
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на енергетиката, или промяна на методоло
гията за субсидиране в селското стопанство,
или премахване на излишната бюрокрация,
а започва да репресира големите търговски
вериги и да ги заплашва с куп регулации,
което плаши инвеститорите и вдига цените
на стоките.

Кои са монополистите?
Найголемият и найопасният монополист

е държавата. Държавата е монополист в
здравното осигуряване – доведе до хаос и
изгони от страната хиляди лекари и меди
цински сестри. Държавата е монополист в
образованието – предизвика тежка криза в
сектора. Държавата е монополист в първия
стълб на пенсионното осигуряване – което
води до мизерни пенсии. Държавата опреде
ля квоти и цени в енергетиката и пречи на
реалната либерализация на сектора. Тя не
позволява свободна конкуренция при газа,
поради което в България са найвисоките
цени на газ в целия ЕС. Държавата разпреде
ля субсидиите в селското стопанство, с което
почти уби зеленчукопроизводството и жи
вотновъдството. Държавата е монополист в
съдебната система и вътрешния ред и не
позволява на гласоподавателите да избират
местните съдии и шефове на полицията, по
ради което двете системи служат не на наро
да, а на политиците.

И вместо да освободи всички тези сфери
от смъртоносната си прегръдка, правителс
твото размахва наставнически пръст и
заплашва да ограничи конкуренцията и в
други области като банковото дело,
производството на храни и търговията на
дребно, където има силна конкуренция. А за
да получат подкрепата на избирателите, по
литици настройват общественото мнение
чрез лъжи и манипулации срещу банки,
производители, търговци, големи
чуждестранни инвеститори, наричайки ги
монополисти и обвинявайки ги в картел,
изнасяне на пари, криене на данъци и какво
ли още не. Единствено членството на Бълга
рия в ЕС донякъде ни предпазва от остър за
вой от полупазарна към централизирана
икономика.

Това е враждебна среда за почтения
бизнес. И рай за корупцията и престъп
ността. Конкретните имена на тези, които се
възползват от мътните води, за да ни крадат,
нямат голямо значение, защото ако не са те,
средата ще си намери други подобни на
тяхно място. Напълно обяснимо, в такава
среда няма много инвестиции. Оттам идват
високата безработица, ниските доходи и сто
пяването на населението. Ако правителство
то, което и да е то, продължава да разчита на
популизма, игнорирайки реалните предизви
кателства, нищо добро не чака българската
икономика. Това ще убие средната класа, ще
изгони младите българи в чужбина. Ако
искаме България да бъде добро място за жи
веене, трябва просто да изгоним държавата
от икономиката и постоянно да притискаме
политиците да подобряват бизнес средата.

П
рез първите седем години от новото
хилядолетие повечето българи
вярваха, че присъединявайки се към

„Клуба на богатите“, на България е писано
бързо да догони развитите страни по доходи.
Прогнози от типа „ще ги стигнем след 25 го
дини“ дори изглеждаха песимистични. Изне
надата дойде в края на 2008 г. и през 2009 г.,
когато българската икономика беше тежко
ударена от световната криза.

За едно добре организирано общество
кризата е възможност – то открива къде се
корени проблемът и го решава на системно
ниво. В нашето общество обаче кризата пре
дизвика вълна от популизъм, която не позво
лява на здравия разум да изплува на повърх
ността. Инайлошото е, че няма политическа
партия, която да не е яхнала вълната.

В тази ситуация за неикономистите си
гурно е трудно да се ориентират какво и
защо се случва в икономиката и как отново
можем да се върнем към високия растеж и
ниската безработица. Банките ли мъчат ико
номиката и крадат нашето богатство? Или
търговските вериги? ЕРПтата? Или външни
сили – Владимир Путин, ЕС, САЩ...? Все
кидневно сме затрупани от противоречащи
си икономически разкази, основани на
различни интереси, пристрастия и разбира
ния за света.

В резултат от световната криза, през 2009 г.
чуждестранните инвестиции в България
паднаха драстично. Както знаем, доходите и
заетостта растат здравословно само когато се
инвестира. Проблемът е, че след като све
товната криза отмина, инвестициите остана
ха на твърде ниски нива. Очевидно средата в
България се оказа неблагоприятна за
привличане на инвестиции. А бизнес средата
зависи от правителството.

Какво се очаква от
правителството?

Честният бизнес иска от правителството
стабилност и прогнозируемост. Иска сво
бодни пазари. Иска правителството да се
справи със сивата икономика и контра

бандата. Иска минимални регулации. Иска
макроикономическа стабилност. Иска
ниски и прости данъци. Иска защита на
собствеността и справедливо решаване на
споровете. Иска електронно правителство и
прозрачност.

Акакво прави правителството?
Първо, то преразпределя доходи. Въпре

ки че броят на работещите в страната
постоянно намалява заради безработицата,
емиграцията и застаряването на население
то, правителството взима от малцинството
заети все повече и под различни форми
(пенсии, социални помощи, обезщетения за
безработни, субсидии и т.н.) го раздава на
мнозинството. Така допълнително намалява
стимулите за труд и насърчава емиграцията
сред работещите.

Второ, правителството имитира съдебна
реформа и борба с корупцията, контра
бандата и сивия сектор. Така то демотивира
почтените бизнеси да създават блага, като
ги поставя в нелоялна конкуренция спрямо
останалите. Очевидно всеки, който не пла
ща осигуровки, ДДС, акцизи и подкупи, има
значителни конкурентни предимства спря
мо работещите в бялата икономика без
черни каси.

Трето, правителството трупа дългове.
Вече шеста година то харчи повече пари,
отколкото получава като приходи в бюдже
та. От 2009 г. насам държавата задлъжнява
средно с около 2 млрд. лв. годишно. Освен
че натоварва бъдещите поколения, прави
телството увеличава и риска от фалит на
държавата, което плаши инвеститорите,
особено в контекста на тежката демографс
ка криза.

И четвърто, правителството създава неси
гурност за бизнеса с постоянните си намеси
в свободното договаряне. То прикрива с по
пулизъм нежеланието си да решава реални
те предзикателства. Например ако безрабо
тицата е довела до голям брой лоши креди
ти и човешки драми, правителството не
мисли как да привлече повече инвестиции,
за да се справи с безработицата, а заплашва
банките с регулации и така изкуствено вди
га цената на кредитите. Или ако цените на
тока са високи спрямо доходите, не мисли
как да създаде условия за увеличаване на
доходите или за повече конкуренция в
енергетиката, а насилствено сваля цените за
потребителите, при това за сметка на цените
за бизнеса. Което пък прави бизнеса поне
конкурентоспособен и връща бумеранга
към хората. Или ако български производи
тели губят конкурентоспособност, не мисли
как да я подобри, например чрез бързо вли
зане в еврозоната или чрез либерализиране

Кой ни краде богатството?
ЙорданМатеев
Текстът е публикуван в блога на автора http://iordanmateev.blogspot.com/
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2013 г. беше интересна година. Въпроси, замита
ни под килима на прехода или удобно нечути, изско
чиха и заподскачаха хаотично като браунови части
ци в публичното пространство. Заживяхме поосе
заемо, почувствахме се свободни, някак полесно
дишахме, Орлов мост се насити с различна
енергия, набирала сили през последните години,
които сякаш бяха генерална репетиция за 2013 г.
Видяхме, че не сме сами в негодуванието си и жела
нието си да живеем подобре, в разбирането си за де
мокрация, за грижа за другите. Повярвахме си, ма
кари замалко,че е възможнодругонастояще,друго
бъдеще. Позволихме си да мечтаем. И в един, дори
кратък миг, всичко беше възможно. Независимо от
цената. Бяхме готови да я платим, за да изобретим
подобротоднесиощеподобротоутре.

Подоброто утре е дългосрочна инвестиция.
Изисква търпение, малко лудост, смелост, визио
нерство и мечти. 2013 бе такава година: на мечти и
надежди. В статия за събитията от 1989 г. проф.дсн
Георги Димитров припомня почудата на виден ант
рополог тогава: „Защо никой не вика свобода?“, и
отговора, че тогава на никого не му е трябвала.
2013 г.обачебешекрясъкза свобода!

Често се питаме какво ни прави граждани и какво
е нужно, за да бъдем свободни. Протестът от 2013 г.
успя да рестартира дълго отлаган процес на съ
буждане на гражданите и гражданската енергия. За
щото да си гражданин е състояние на постоянна
будност. И гражданин не се раждаш, а ставаш. И
то смного усилия и битки. И гражданското образо
вание е задължителноусловие в товауравнение.

В училище учим какво ли не, но много малко за
товакакдабъдемгражданиитоне самокатоправно
и национално понятие, а като усещане на свобода,
права, задължения и позиция, която да отстояваш в
публичнотопространство.

ВБългария гражданското образование все още е в
прохождаща фаза. Донякъде се оказва и заложник
на многобройните поправки в нормативната уредба,
наличните противоречия, силната централизация в
политиката, както и постоянни спънки в реформите,
непривлекателността на призванието да си учител и
многобройните натрупани проблеми през последни
те години.В страна,къдетонивотонафункционална
грамотност е ниско, а самата образователна система
е изправена пред множество предизвикателства, не е
изненада, че въпросът за гражданското образование
не енадневенред снужнатаострота.

Защо е важно гражданското образование
(известно като civic/citizenship education)? Каква е
ползата от подобен предмет в училище и каквa е до
бавената стойност? В изследване на ефектите от
програмата за гражданско образование във Вели
кобритания, въведена през 2002 г., се посочват поло
жителните ефектиотподобнообучениевърху:

– личностно развитие, вярата в собствените спо
собности;

– разбиране за начина на функциониране на по
литическата системаидемократичнитеценности;

– развитие на положителна нагласа спрямо
общественатаиполитическаангажираност;

– подобряване на мотивацията и успеха в
училище;

– креативнност,работавекипивобщността;
– себеизразяване, разбиране на правата на човека,

принципите на отчетност, прозрачност и отго
ворност;

–опазваненаоколната среда.
Гражданското образование е начинът, по който

можем да се научим как функционира дадена
държава, какви са принципите на управлението и
демократичните ценности.В Европа има различни
подходи и програми, но са идентифицирани сходни
цели:

–постиганенаполитическа грамотност;
– развиване на критично мислене и аналитични

умения;
–развитиенанагласииценности;
– насърчаване на активното участие в училище

и/иливобщността.
ВБългария предметът гражданското образование

се въвежда с Наредба № 2 от 2000 г. на МОМН в
„Обществени науки и гражданско образование“, до
пълнена с Държавни образователни изисквания
(ДОИ). На тази основа са написани вече редица
учебници, развити са дори практики и програми по
гражданско образование в различните училища,
олимпиади,презентациииобучителниматериали.

Потенциалът за развитие на гражданското обра
зование обаче не е само в учебните помагала, а и в
различни граждански инициативи, които могат да
служат както за пример, така и за вдъхновение и
иновативни идеи за учениците от различни възрасти.
Такива са неформални групи от протестиращи и ра
ботещи за подобряване на средата и разрешаване на
социалнииобщественипроблеми, заподобряванена
социални услуги и условията наживот; общности от
блогъри и активно ангажирани хора, които работят
запромянанаобществотоипубличната среда.

Съществуват и все повече неправителствени орга
низации (НПО), които заедно с различни групи съу
мяват да работят за различни важни за обществото
каузи и да ги направят видими. Съчетаването на
интересите на активните НПО с различни не
формални групи, учители и ученици има потенциал
за развитие на гражданското образование като
устойчива практика. В основата на тези каузи и си
нергия между различни групи и инициативи е кау
зата и желанието за промяна. Човещината и възпи
танието на граждани са едни от найосновните и
често пренебрегвани добродетели и капитали. От
сайт за подпомагане на лечението на деца в чужбина
или за изследване на комунистическото минало, в
работата с хора с увреждания, в безплатните ту
ристически обиколки на София и дори вече в други
градове в страната, за различните доброволчески
инициативи, обединени в платформа, приятели и
дарители за бежанците и във всички малки истории
на различни групи хора, които се опитват да проме
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нят средата, да помогнат; програмите на Пайдея,
Форум Ключ, Фабрика за идеи, читалище Бъдеще
Сега, зелените инициативи, Национална мрежа за
децата, Академията на Телерик, Праводач,
различни младежки инициативи, Заедно в час,
обучения, малките истории в цялата страна, както
и всички знайни и незнайни инициативи, които
могат да бъдат част от усилията за гражданско
образование.

Въпреки положителния потенциал на тези при
мери обаче все още липсва национална система, коя
то да позволи това да се случва в рамките на
съвместно разработена програма, а не на проектен
принцип или благодарение на усилието на отделни
учители или организции. Все още липсва и визия как
да се обвържат различните инициативи и да се вклю
чат учениците в тях не само чрез обучения в учили
ще, а чрез реално участие в различни инициати
ви.Темите, свързани с гражданското образование, са
все още на теоретично ниво, без да са достатъчно
синхронизирани в учебните програми, което прави
работата на учителите с епизодичен характер. Ини
циативите извън училище са като отделно занима
ние, а не като кохерентно усилие на всички заинте
ресовани в тази сфера. Така гражданското образова
ние все още не е част от образователната система и
цялостната визия запромяна.

Разбира се, гражданското образование не е пана
цеята на проблемите на демократичното развитие в
страната.Ноопределено е инвестиция в бъдещето за
възпитаване на граждани. Важно е да се мисли и за
начина, по който се преподава, как се разработват
програмите с цел да се избягва индоктринация и да
се стимулира креативност и интерес. Не е доста
тъчно гражданското образование да е част от
учебното съдържание, а е важно под какваформа и
с какво качествоще бъде, колко системно и последо
вателно се подхожда и как се работи на всяко ниво.
Но без цялостна визия и разбиране за включване на
всички в процеса, както и обединяване на усилията
между ученици, учители, местни и национални
неправителствени организации и инициативи, и
отговорни институции, процесът дълго ще буксува.
А поднесено по интерактивен и ангажиращ начин с
общи усилия на всички заинтересовани може да
подпомогне, както реформата в образованието, така
идамотивациятанаучениците.

И ако искаме наистина ремонтът в системата да
сполучи е време да започнем да инвестираме в бъде
щето,колкотоинеяснодаизглеждатоднес.

Референции:
http://www.protestnamreja.bg/mojelidaizobretim
grajdani/
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От днес стартираме нова предизборна рубри
ка, в която ще ви запознаем поотблизо с евро
листите на основните политически сили.
Рубриката дебютира с безспорния любимец на
нацията – единствената и неповторима
Българска социалистическа партия (БСП). По
ради липса на място поместваме само първи
те 10 кандидати.

Листопад

Сергей Станишев – появата на
АБВ подплаши лидера на ПЕС и
той оглави евролистата, за да на
мали до минимум преселението на
червен електорат в отсрещния ла

гер. Спорен ход, предвид противоречивата
му личност и факта, че председателя на ЕП
Мартин Шулц не гледа с добро око на наме
рението му да отстъпи евроквотата си след
изборите. Скандалът с жена му, който придо
би широк международен отзвук, посмачка
амбициите му за пост на еврокомисар и в мо
мента политическото му бъдеще е обвито в
мъгла. Има индикации, че вътрешнопартий
ната опозиция ще се опита да го бойкотира
чрез преференциалния вот и да го свали от
първата позиция, което неминуемо би го
принудило да сдаде поста си на председател
на партията. Предвид пролуката в изборния
кодекс, която облагодетелства водачите на
листи обаче, планът изглежда обречен.

Илияна Йотова – постоянното
присъствие. Трети поредни
евроизбори на втора позиция в
листата. Евродепутат от 2007 г. на
сам. За седемгодишния си престой

в европарламента е взимала участие в една
купчина различни комисии, делегации и
фондове с досадно дълги и неразбираеми
абревиатури. За почитателите на тънката
ирония ще споменем сравнително кратките
имена на Комисията по рибно стопанство и
Комисията по граждански свободи, правосъ
дие и вътрешни работи. Като положителна
черта отчитаме изказванията на филоложка
та в подкрепа на българската общност и в
частност студентите във Великобритания.
Като отрицателни – неадекватната ѝ реакция
пред еврокомисията по повод последния
унищожителен доклад спрямо България,
както и прокрадващата се в коментарите ѝ
подкрепа към една определена банка с все
повлошаваща се репутация. Към това доба
вяме откровено лъжливите изказвания в
европарламента, че правителството не се
ползва с подкрепата на партия „Атака“,
роднинското назначение на сестра ѝ за ди
ректор на Здравната каса и не на последно
място – махленските нападки към българс
кия еврокомисар Кристалина Георгиева,
които предизвикаха множество учудени
погледи сред евроделегатите. Върхът на
айсберга беше скандалът „Тролгейт“, разра
зил се след разследване на сайта „Биволъ“.
Разследването поставя Йотова в центъра на

мащабна организация от платени интернет
писачи (тролове), създадена с цел манипула
ция на общественото мнение. В други страни
от ЕС подобен скандал със сигурност би ѝ
струвал мястото в евролистата. Пълният ме
диен комфорт у нас обаче позволи всичко да
отшуми без последствия.

Георги Пирински – допреди
появата на АБВ дори бе спряган за
водач на листата. След последните
парламентарни избори за пръв
път от 23 г. остана извън парла

мента, затова кандидатурата му за евродепу
тат беше очакван ход. През дългата си поли
тическа кариера 65годишният финансист е
бил заместникпредседател на БСП, предсе
дател на 40то Народно събрание и два пъти
вицепремиер. Опитът му като дипломат се
състои в мандата му на външен министър в
кабинета на Жан Виденов. Виден партиен
деец – и преди, и след 1989 г. Основнафигура
в БСП, остана верен на Станишев след
разцепването. Като цяло е сред посдържа
ните политици и характерните за колегите
му крайни изказвания не са му присъщи. В
ЕП от него не могат да се очакват изцепки
тип „Мая Манолова“, но и трудно ще го ви
дим да изказва мнения, различаващи се от
опорните точки на партията.

Петър Курумбашев – с набли
жаването на избори партиите
неизменно заговарят за т.нар.
„граждански квоти“. Това са пози
ции в партийната листа, отредени

за извънпартийни кандидатури, за които се
предполага, че ще представляват гражданс
кия глас в парламента. Опитът обаче сочи, че
въпросните квоти се заемат от хора, които
дори на хартия да не са членове на партията,
обикновено изповядват нейната идеология.
Така в повечето случаи квотата просто служи
за стартов тласък на нечия политическа ка
риера. За справка – Мая Манолова, Ивайло
Калфин и Татяна Дончева са започнали по
този начин. Тазгодишният пример е Петър
Курумбашев – инженер по образование и
бивш журналист. Един от създателите на
Студентска програма „Куку“. Вече два пъти
е участвал в червените листи – през 2007 г. за
общински съветник и през 2013 г. за народен
представител. От него можем да очакваме
процъфтяваща политическа кариера,
приобщаване към червените редици и почти
нищо „гражданско“.

Достена АнгеловаЛаверн –
сравнително ново лице от
гражданската квота. Завършила
политическото си образование във
Франция. Възлагат ѝ се надежди за

привличане на млади избиратели в червени
те редици, а някои побързаха да я при
познаят като носителя на промяната в БСП.
Самата тя заговори за модернизация и ре
формиране на левицата по европейския
образец за социалистическа партия. Ищяхме
да ѝ вярваме, ако майка ѝ не беше Мария
Пиргова – един от доверените политолози на
Сергей Станишев. Ефектът – Достена върти

същите изтъркани грамофонни плочи като
партийния лидер. Изказванията ѝ преливат
от познатите бойковистски мантри и опорни
точки и не засягат наболелите проблеми –
партийно задкулисие, медийна зависимост и
скандални назначения. Всичко това далеч не
ни убеждава, че заявките на Лаверн за ре
формация и модернизация на левицата ще
бъдат реализирани.

Светлина Йолчева – юрист по
образование и зам.председател на
социалдемократическата партия
на Георги Анастасов. Поставянето
ѝ сред избираемите квоти е жест

на благодарност към коалиционния парт
ньор на БСП, че не подкрепи проекта „АБВ“.

Евгени Кирилов – или агент
„Манчев“. Трета поредна канди
датура за него. Този път е избутан
почти зад избираемата граница,
може би и поради напредналата

му възраст – 69 г. Ако Станишев наистина се
откаже от квотата си, Кирилов вероятно ще
кара трети мандат като евродепутат. За
вършил инженерство в Германия и „Между
народни икономически отношения“ и
„Международно право“ в Москва. Дипломат
до мозъка на костите си – почти цялата му
политическа кариера преминава зад граница.
Също привърженик на поумерения тип
изказвания. Зае доста адекватна позиция
спрямо Украйна. Критиките му относно
неусвоените еврофондове и негативните
евродоклади разбираемо секнаха в
последните 10 месеца. За разлика от доста от
останалите кандидатури, освен с партийна
книжка разполага и с дипломатически опит,
но при него важи с пълна сила въпросът:
„Трябва ли хора с агентурно минало да зае
мат дипломатически постове?“.

Александър Симов – тук неща
та, вече стават трагични. „Журна
листът“ от вестник „Дума“ е поста
вен в листата не поради каквито и
да било дипломатически качества,

а като награда за повече от добре свършената
мръсна работа в последните 10 месеца. Ти
пична медийна бухалка и учебникарски при
мер за поръчкова журналистика. Виждаме го
редовно да се вживява в ролята на партиен
глашатай из различни телевизии, проклинай
ки всичко онуй, що не е вярно на червената
идея. Присъствието му в листата, макар и на
почти неизбираема позиция, може да се опре
дели единствено като подигравка към изби
рателите.

Андрей Пантев – познат на
всички историк на преклонната
възраст от 75 г. За втори пореден
път е включен като почетен член в
червената евролиста. Дипломати

чески качества – не съвсем доказани.
Ия ПетковаГурбалова – пак

рием дъното. Дъщеря на бившия
областен управител на Пловдив
Тодор Петков. Нов пример за
роднинска номинация, срещу коя

то скочиха дори някои партийци. #
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1. С какво започна протестът за теб?
С поставянето на Пеевски за шеф на служби
те за сигурност. Бях твърдо убеден, че прави
телството ще започне политика на саботиране
на европейската интеграция на България. Ще
престане да работи със своите европейски
партньори, като главно ще обслужва иконо
мическите интереси на руски и български
фирми, свързани с „Южен поток“ и „Белене“.
И, разбира се, още редица други безобразни
проекти, като „Карадере“ например.
2. Какво постигна и какво не успя да
постигне протестът?
На първо място накара една част от хората да
се замислят; стартира, макар и със закъснение,
дебат в обществото за пътя на България и
ценностите, които ще следваме – в каква
държава искаме да живеем. Държава на ма
фията или държава, в която правилата важат
за всички така, както е в почти всички държа
ви от ЕС. Протестът засега не успя да обедини
различните групи в него извън искането за
оставка. Нереално за мен например е Рано
будните да се разграничават от всеки, но да
искат оставка, защото след оставка ще
последват избори, така е при демокрацията.
Симпатизантите на РБ атакуват симпати
зантите на ГЕРБ и обратното. Но самите тези
партии трябва да кажат честно от кого смятат
да търсят подкрепа, след като влязат в парла
мента. Зелените се държат като НПО, което
не партнира с никакви партии (това е разби
раемо за едно НПО), а главно се занимава с
протести, там мнозина от симпатизантите
протестират за конкретен повод, но не искат
Оставка, разбира се, това е тяхно право, но
изобщо така се дават грешни послания към
обществото. Естествено, че срещу наруше
нията на законодателството във връзка с при
родата трябва да се реагира. Но тези пробле
ми са част от един поголям проблем, свързан
с изцяло предоговаряне на обществения дого
вор в България, демократичната държава и
нейните институции. В противен случай все
едно, че пътуваме в една стара лодка и за
пушваме с пръсти дупките, които се откриват
една след друга. Това е нереално. Трябва ця
лата лодка да сменим. Подемократична
държава означава полесно решаване на
проблемите в „зеления“ сектор. Същевре
менно тези, срещу които протестираме, имат
твърд електорат.
3. Работиш в център за социализиране на
изоставени кучета. Какво точно правите? И
прави ли държавата достатъчно за
бездомнитеживотни?
В този център, който е и хотел едновременно,
се социализират изоставени кучета, които по
късно заминават за различни държави от ЕС,
след като се намери осиновител. Освен това
той разполага и с екип от лекари, които леку
ват при нуждаживотните.
Държавата изобщо няма адекватно отноше

ние. България доскоро беше една от
последните държави без закон за защита на
животните в Европа, не само в ЕС. Отделно
дори и при този закон институциите трудно
реагират на случаи с насилие или ако реаги
рат, са склонни да омаловажат насилието.
Това се отнася и до полиция, и до прокурату
ра и съд. Няма и достатъчно общински прию
ти, а тези, които съществуват, са ужасяващи.
4. Как ще коментираш жестокостта на хора
та към животните? В последната година
станахме свидетели на много такива случаи,
хора измъчват животни и качват клиповете
в социалните мрежи?
Хората в България, които извършват това, ня
мат разбиране и уважение към Живота във
всичките му форми като към върховно чудо,
защото животът е чудо. Това всъщност се
отнася и до собствения им живот. Такива
индивиди имат нужда от специална терапия,
трябва да се говори със специалисти. Нежела
нието за поемане на отговорност е една от
основните причини за проблемите. За тази цел
на територията на ЕС е въведена единна
система за чипиране на кучетата, с която
лесно може да се провери кое куче на кого е.
Кой носи отговорност за него.
5. Занимаваш се и с пчеларство. Разкажи ни
повече – как започна, какво ти дава това и
какво ти взема, има ли заплаха за съществу
ването на пчелите в момента?
Занимавам се любителски. Кошерите са от
дядо ми и са много стари. После баща ми се
занимаваше и реално от него се научих на
много неща. Тази година имам идея да сложа
нови кошери. Искам да съхраня тази тради
ция. Обичам да наблюдавам пчелите – при тях
е ясно кой какво прави, има свита на майката,
която се грижи само за нея, стража, която
изгонва натрапниците извън кошера, и пчели,
които работят. Пчелите са атакувани от
различни болести, паразити, които заразяват с
вируси, ГМО насажденията също влияят
лошо, изобщо проблемите са много.
6. Чувстваш ли се достоен гражданин на
България?
Опитвам се. България е всичко, което имаме.
Това е прекрасна страна и ние трябва да про
меним условията в нея към подобро. Това е
наше задължение. Искам когато отида в
Белгия при моите приятели, хората, с които се

Петър Вълчовски: Ако хората не гласуват за никого, това
мнозинство може да се възпроизведе в още по-ужасен вид

Петър Вълчовски ще
срещнете почти вся
ка вечер на площада.
Позитивен, активен,
борбен млад човек,
чиито каузи са без
домните животни,
планините и Черно
морието и... една
различна България.

Занимава се още с пчеларство и ексурзоводство.

срещам, да казват „а, вие сте от България, чу
десно“ така, както някога са били посрещани
например българските градинари преди 1944
година, които са научили цяла Европа на гра
динарство.
7. Ще преживее ли България ново
Възраждане?
България вече започна своето Възраждане
през изминалите месеци. Преди години, през
2001 г., когато все още бях студент, бях акти
вист на неправителствената организация
„Мати Булгария“. Основно се занимавахме с
популяризирането и отбелязването на
празниците 6ти септември и 22ри септемв
ри. Както и 1 ноември, Денят на будителите,
разбира се. Може да ви се стори странно, но
все още много хора тогава бъркаха тези дати,
тъй като те били забранени от комунисти
ческия режим за 45 години. Много се за
радвах, когато виждах трикольора навсякъде
и всички тези млади хора, излезли да се борят
за Промяната през 2013 г. Трудно е, тъй като
старите структури, ретроградните сили,
свързани с репресивния апарат на кому
нистическия режим, са пуснали корени
изключително дълбоко в страната. В едно
Външно министерство например всичките
отдели се оглавяват от бивши служители на
ДС, които са свързани с бившето КГБ, откъде
то е и Путин. Те са посветили целия си живот
за борба срещу тогавашната ЕО, ясно е, че и
сега няма да работят като добри партньори
на ЕС. Но има неща, които не могат бъдат
спрени. Хората не бива да се отказват или
отчайват. Когато всичко изглежда привидно
найбезнадеждно и загубено, тези, които
държат властта и спират развитието на
България, ще се сринат катастрофално. На
дявам се само да е с минимални последици за
България. Тези неща, за които те говорят –
национализация, индустриализация – вече
един път са се провалили тотално. Така, както
и политиката на взимане на огромни заеми
при неразвита икономика.
8. След оставката – какво следва?
Избори, разбира се. Ако хората не гласуват за
никого, това мнозинство може да се
възпроизведе в още поужасен вид в един нов
парламент, съставено или подкрепено ве
роятно от хората на България без Цензура,
АБВ, АТАКА, БСП и ДПС, които в момента
разполагат очевидно и със сериозни финансо
ви ресурси. И по този начин агонията да про
дължи, което пак няма да е дълго и ще за
върши с още потежки сътресения. Затова не
казвам на хората за кого да гласуват, но ги
призовавам да гласуват. Да гласуват за
проевропейски партии. На всяка цена. Това е
единственият шанс да се започнат веднага ре
форми и последиците от това управление да
са полеки. И ако партиите, за които гласува
ме, се колебаят да ги правят, то ние отново
трябва да ги окуражим на площада. #

Снимка:
личен архив
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Представете си град, в който двата цент
рални булеварда са кръстени на Джордж Ва
шингтон и Ейбрахам Линкълн, между тях е
улица „Американска“, а малко повстрани –
улица „Томас Джеферсън“. На булевард
„Джордж Вашингтон“ се намира Амери
канската църква и, разбира се, паметник на
самия Джордж Вашингтон, възседнал кон
точно срещу парламента. Малко по надолу
по булеварда се извисява Паметникът на
американската армия. До улица „Амери
канска“ пък е найголямата катедрала в гра
да, издигната в чест на победата в Англоаме
риканската война.
Иако този град е столица, възможно ли е да е
нечия друга столица, освен тази наСАЩ?
А сега си представете град, в който двата
централни булеварда са кръстени на руския
император Александър II и княз Дондуков,
между тях е улица „Московска“, а малко по
встрани – улица „Граф Игнатиев“. На буле
варда, кръстен на императора Александър II,
се намира Руската църква и, разбира се, па
метник на самия император, възседнал кон
точно срещу парламента. Малко понадолу
по булеварда се извисява Паметникът на съ
ветската армия. До улица „Московска“ пък е
найголямата катедрала в града, издигната в
чест на победата в Рускотурската война.
И ако този град е столица, възможно ли е да е
нечия друга столица, освен тази на Русия? Е,
възможно е.България е странатаначудесата!

От социалните мрежиВреме
ПинкФлойд

текст – Роджър Уотърс
превод – Петя Дубарова

Текат минути, часове и дни

В безспирен бяг безследно отлетели.

Как страшно в тези четири стени

Ти блъскаш свойте мисли посивели.

И чакаш някого. Но идва ден,

Когато по пътеки осветени,

От блясъка на слънце озарен,

с изопнати от дъжд прохладни вени

Ще спреш за миг внезапно покосен

От мисъл: Младостта е изживяна

И как ли ще признаеш ужасен

Пред себе си, че тя е пропиляна.

И истински все още неживял,

Денят ти сив отмерва пулс последен.

И времето ще сграбчиш ти без жал

Със трескави ръце и ужас леден.

Към слънцето с пресъхнали очи,

Съсипан, прежаднял ще се катериш.

Но слънцето жестоко ще мълчи

И нищо ново няма да намериш,

Защото си съвсем обикновен човек

На средна възраст. Много скоро

Е може би и онзи страшен ден,

Когато смърт очите ще затвори.

Ще върнеш ли, дали ще върнеш пак

Загубеното, вече пропиляно?!

На карта ще залагаш, светъл бряг

Ще търсиш, но във тебе като рана

Ще пари мисълта, че две неща

Не можеш никога да си възвърнеш:

Живота да избавиш от смъртта

И времето назад да върнеш!

Изтича песента като вода!

Но времето остава нейна стража.

Дотука спира моята следа,

А имах толкова много да ви кажа.
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Да поговорим затеатър

На 27 март отбелязахме Международния
ден на театъра – честит да бъде на всички,
които са част от това изкуство и продължа
ват да ни доближават до магията му въпре
ки трудностите, които срещат ежедневно,
свързани найвече с безхаберието на
държавата и политиката й /поскоро
липсата на такава/ в областта на култура
та. Благодарим ви!
И ако за театрите пари все няма, то за една
друга сцена плащаме в пъти повече – сце
ната на 42то Народно събрание.
Спектаклите там се играят от четири тру
пи – три от тях са с наймного реплики и
действия, те са „добрите“, спечелили с
труд и умения главните роли и даващи
всичко от себе си, за да е доволен зрителят.
Четвъртата трупа играе второстепенна
роля, след като недоволната публика я
прогони от главната преди година. Тя все
пак си е научила репликите и с трепет
очаква отново да си я върне. Уж е лошата в
пиесите и опозиция на примите, но често
си взаимодейства с тях – пият по кафе,
разменят си по роля, когато не им достигат
персонажи.
Щеше да е смешно, ако не е тъжно. Затова
да си пожелаем истинските театрите да бъ
дат все така пълни, актьорите – все така
вдъхновяващи, а държавата – малко по
загрижена за развитието на културата и
изкуството у нас.




