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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

У
дивителна е способността ни да
превръщаме всяка историческа дата в
повод за пореден път да се дърлим по

между си, да спорим и да поставим разгра
ничителна линия помежду си. Сякаш малко
ни противопоставят власт и задкулисие, че и
сами да го правим. Наред с патриотичните
статуси и смяната на профилните снимки
във фейсбук и тази година 3и март ни доне
се поредния дебат е ли освободителка или
поробителка Русия, трябва ли точно на тази
дата да честваме национален празник или
има поподходяща, срам ли сме или гордост
за апостолите на свободата и още и още тео
рии,истории и фантасмагории. Кратък
обзор на честванията тази година: Волен Си
деров, руски персони, китайски знамена,
бира в подлеза на Софийския университет,
някъде пък ден порано проведоха тър
жествата. Много разговори имаме ли повод
да се гордеем, че сме българи, кои са достой
ните ни съвременници ималко размисли сме
ли ние – аз, ти, съседа, шефа, чистачката, ку
риера достойни. (Коментар по темата – на
стр. 7)

Преди 3ти март обаче, на 19ти февруа
ри, отново станахме патриоти за един ден,
а поводът за смяната на профилните ни
снимки традиционно се оказа годишнина
та от обесването на Васил Левски. Апосто
лът на свободата е (беше) може би единс
твената фигура в историята ни, около коя
то всички се обединяваме и пред която се
прекланяме. Казвам беше, защото си на
мерихме нов повод за дрязги и разговори
на висок тон (или капс лок). Поводът –
филмът на режисьора Максим Генчев
„Дякон Левски“. Не стихват скандалите на
тема „дяконът ми е много подобър от дя
кона ти“ (повече по темата – на стр. 6).

Всеки има свои герои и своя дефиниция за
герои. За едни това да са исторически
личности като Левски, Ботев, Раковски,
Стамболов, за други съвременни политици

Апостолът в премеждие
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Герои

като Борисов, Костов, Путин, Обама, за тре
ти пък Преслава, Галена, Джъстин Бийбър.
Обаче има и герои, които често остават
извън новините или попадат там случайно,
за 2 минути в късната емисия. Има герои,
които дори не осъзнават, че са такива, но са
тук, днес, сега, около теб. Аз всяка седмица
срещам герои и сегаще посоча моите такива
от последните дни:
• всички участници от това видео

https://www.youtube.com/watch?v=ALN
v1cIT0c4

• и хората зад проекта „Заведи ме на учи
лище“. Инициаторите и преподаватели
те – за ентусиазма, желанието и отделе
ното време. Ромските дечица – за сме
лостта имда пожелаят да бъдат различни
от масовката около тях, да начертаят
пътя си и да го следват, независимо какво
мислят останалите от средата им, незави
симо от подигравките на съучениците им
и скептицизма на обществото по отноше
ние на качествата и възможностите им

• медицинската сестра, която без да се за
мисли нагази в преспите и вървя два ки

16 млрд. сивоИма ли бъдеще за българскaта гора?

лометра, за да сложи инжекция на болно
бебе. Девойката се казва Гюлея Хамид и е
на 24 години – със сигурност не е хукнала
да помага, за да влезе в новинарските
емисии, но се радвам, че попадна там.

• др Филиз Абидин, още една смела дама,
която вървя четири часа в снега до
кърджалийско село, за да помогне на
едномесечно бебе с алергична реакция

• трактористът Минчо, който не чакаше
помощ от държава, местна власт и инсти
туции, а сам започна да разчиства пътя
към село Смилян. И всички като него и
като медиците погоре, които се борят с
бедствието и помагат на хората с храна,
грижа, внимание – с каквото могат. На
фона на магазините в районите, попадна
ли в клопката на снега и преспите, които
рязко вдигнаха цените на хляб, свещи и
други стоки от първа необходимост, и на
заведенията, които въвеждат такса за
реждане на телефон, подобни хора са не
просто герои, те са бялата лястовица,
която още търсятЙовковите герои

• дядото от блока до офиса ми, който с
подръчни материали – празни пакетчета
от кафе и кутии от бонбони, огради пери
метъра, за да предпази хората от падащи
те снежнимаси от покрива на сградата

• момичето и момчето с цигулки в подлеза
на „Опълченска“, които въпреки студа и
течението са там всяка вечер и смузиката
си успяват да премахнат всички нерви от
изминалия ден, така че да се прибера с
усмивка вкъщи

• екипът, измислил и реализирал тази рек
лама – https://www.youtube.com/watch?
v=otUJzNtRPhw&t=103, да, със сигурност
е комерисално и не е със съвсем безко
ристна цел, обаче насочва вниманието ни
към проблема с общуването на тези хора
и включването им в обществото

А кои са твоите герои от тази седмица?
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За България и Македония.
По друг начин.

А
ко е имало нормална комуни
кация между София и Скопие
от Балканската война (1912

1913) насам – всеки да си преговори
собствената история по въпроса, то е
било на хип хоп сцената. Респект към
лейбълите и творците от българска и
македонска страна, които направиха
това възможно.

Всичко друго е плява. Бялшум.

А ти чу ли, че този месец македонс
ки студенти окупираха тяхната алма
матер вСкопие?

Чета за това, докато пия кафе в 00:25
ч. в петък вечер, в България. Аз ли, аз
съм на 25, работя, уча, спи ми се, но да
не се оплаквам. Пия кафе, защото
мисля, че е важно да напиша това. Ма
кедонските студенти протестират
цяла зима срещу поредните абсурдни
реформи на техния МОН, докато ние
работим, учим и все попрогресивно
ни се доспива.

Апомниш ли, че през зимата на 2013
срещу 2014 година хиляди 2025го

дишни у нас се обявиха за „рано
будни” и държаха окупирани Ректо
рата на СУ и зали в редица други уни
верситети в страната в продължение
на два месеца и половина? Тогава си
обещахме да не заспиваме повече и
много удържаха на думите си. Така,
както от #ДАНСwithme се появи
#Протест, от „Ранобудните” се роди
проектът на децата на свободата
Banitza (http://www.banitza.net/).

Македонски студенти
окупиратСкопския

университет.

Икакво от това, така ли?

Найобщото между България и Ма
кедония през февруари 2015 г. е, че и
двете са държави на Балканите с де
мократично избрано управление, кое
то интелектуалният елит сред населе
нието обаче капризничи и упорито не
харесва. Ето това е.

А ние можем просто да се усмихнем,
защото една наивноидеалистичнаро
шавостудентска окупация се случва в
този момент, на 200 км отСофия. #

МилаВасилева

В
сичкинякога,някъде сме пeли „Хубава си
моя горо“, изпълнени с гордост и тъга.
Всички сме се убеждавали от първо лице

в истинността на стиховете на Любен Караве
лов. Прекрасно е, когато попаднеш под обятия
та на вековните дървета. Карат те да се за
мислиш за историята на нашия народ. Някои
дървета са съвременници на Априлското въста
ние и Освободителната война, например. Други
 на падането на Второто българско царство под
жестоките удари на османските турци. Трети –
на основаването на Аспарухова България през
далечния седми век. Страната ни е богата на
столетни, дори хилядолетни дървета, символи
на яркото минало на България. Но бъдещето за
тях далеч не е толкова светло.

От години в България се говори за незаконна
сеч и дървена мафия, покровителствата от
определени политически кръгове. Ако трябва
да бъдем точни – още от зората на „демокра
цията“. Ако трябва да бъде още поточни – най
дейна в това отношение е турската етническа
партия ДПС. Но тя далеч не е единствена. Мно
жество знайни и незнайни бивши и настоящи
агенти на ДС се облагодетелстват за сметка на
българската природа. В кюпа са както депутати
и министри от големите политически партии,
така и хора на високи позиции в останалите
държавни институции. Схемите, по които се
извършват злоупотребите, са няколко.

Найразпространената е рязането на в пъти
повече дървесина, отколкото е позволено, сле
дователно заплатено, от дадена „случайна“
фирма за дърводобив. По документи фирма Х
има право да отреже и превози 3000 кубика
дървесина, но срещу „скромен“ подкуп, където
трябва,не е проблемфирмата смело да прибере
и десет, двайсет пъти повече.

Друга схема е продажбата на дървесина
отново на „напълно случайни“ фирми без търг,
какъвто е предвиден по закон, и то на занижени
цени. Продажбата се извършва на малки парти
ди от по 2030 кубика, за да се избегне тази про
цедура. След това пътят на добитата дървесина
обикновено е към страни извън ЕС (найвече
Турция), където бива продадена на цени в пъти
повисоки от тези, на които е била изкупена. Пе
чалбите на участниците в това незаконно начи
нание са огромни. За да не бъде затруднявана и
препъвана цялата схема, са осигурени силови
структури, които се грижат за безпроблемното
протичане на процеса. Съвестните горски слу
жители често биват елиминирани чрез физи
чески заплахи към тях самите и семействата им,
посегателство върху собствеността им, дори и
убийства. Мнозина служители в системата са
принудени насила и против волята си да
участват в незаконната дейност, ощетяваща
държавата (нас самите) с милиони, ако не и ми
лиарди левове годишно.

Разбира се, всичко това става с покровителс
твото и на местната власт и местните органи на
реда. Представители от висшите етажи на
управлението на горите предварително пре
дупреждават дърводобивните фирмикрадци
за насрочените внезапни проверки, за да могат

На стр. 3
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те от своя страна да реагират навреме. Ако все
пакфирма на някоя поголяма риба, свързана с
незаконната сеч, бъде хваната в крачка, както
полицията, така и прокуратурата се правят на
приятно разсеяни и обикновено не се стига до
сериозни санкции и ощетения.

Резултатите, от своя страна, не закъсняват –
при всеки посериозен дъждовалеж има на
воднени градове и села. Активизират се стари
свлачища, образуват се и нови. Кореновата
система на големите дървета играе ролята на
своеобразна гъба – попива част от водата в
почвата и тя не се оттича директно към реките.
А от там и шансът за внезапни наводнения и
свлачища е драстично понисък.

Погледнато от друга страна, незаконната сеч
намалява драстично екологичното разнообра
зие на територията на страната ни. Обществена
тайна е, че дървената мафия сече безпрепятсве
но дори и в националните паркове като пряко
влияе върху популациите на застрашени жи
вотни и растителни видове. Не са рядкост и слу
чаите, в които местности, изпълнени с гъсти
гори до преди десетина години, са превърнати в
пустини. При извозване на дървесината се рабо
ти на терени с наклон над 40 градуса. За да ми
нат животинските тяги и тракторите, се строят

технологични пътища през 50 м и на етажи.
Това предизвиква ерозия на терените  почвата
се свлича в реките и язовирите, а прекараните
пътища се превръщат в корита на опороени
реки. Известно е, че 1 см горска почва се създава
220 години. Истинската трагедия се състои в
това, че върху скалите, където е изсечена гора
та, никога повече няма да поникне гора.

Независимо че към момента е наложен мора
ториум за износ на дървесина, незаконната сеч
продължава да тече с пълна сила. Мораториу
мът гласи, че за срок от три месеца Народното
събрание забранява изпращанията на необра
ботен дървен материал, като думата „изпраща
не“ е с целпреодоляваненаправотона свободно
движение на стоки и капитали в Европейския
съюз. Втора точка от приетото решение гласи,
че парламентът задължава министъра на земе
делието и храните, на основание чл. 126, ал. 6 от
Закона за горите, да издаде заповед за забрана
на износа на необработен дървен материал.
Това задължение се отнася за страните извън
ЕС. Но хитрите престъпници веднага отреаги
рат – прокарват се нови канали за износ на
дървесина към Гърция. За да се изпълни
формално изискването на МС относно необра
ботения дървен материал, кората на дърветата
се обелва и така темоментално биват третирани

като обработен материал. А
той не попада под ударите на
мораториума.

И така до безкрайност.
Едните се правят, че рабо
тят законно, но извършват
кражби за милиони за
сметка на държавата, дру
гите се правят че се опитват
да прекъснат незаконните
практики, но само хвърлят
прах в очите на заинтересо
ваните граждани. А те да
леч не са достатъчно. Прео
бладава мнозинство, което
далеч не се интересува от
незаконната сеч. Но когато
загиват хора вследствие на
поредното наводнение или
свлачище, са първи пред
камерите да се жалват и
вайкат.

По всичко си личи, че
държавата в лицето на
управляващата върхушка
няма никакво намерение да

вземе нужните мерки в посока решаване на
проблема веднъж завинаги. Но за сметка на
това популизмът и хвърлянето на прах в очите
е на ниво. Ставаме свидетели на прословутата
ситуация, в която крадецът изявява намерение
да търси крадеца и след това да упражни пра
восъдие върху него. Но всички знаем просло
вутата приказка, че гарван гарвану око не
вади. За това прекратяването на лошата
практика за незаконен добив на дървесина
може да бъде спряна единствено и само със за
силената бдителност на нас – гражданите. Да
оставим настрана факта, че няколко тарикати
придобиват милиони левове за сметка на
всички останали в тази държава.Тях правосъ
дието рано или късно ще ги застигне. В чисто
природен аспект ситуацията ще се влошава и
при найслабите валежи голяма част от нас ще
треперят за покъщнината си и дори за собстве
ните си животи. Излишно е да казвам, че вре
мето е от огромно значение. Навременното
реагиране на гражданското общество би могло
да улесни животите на поколения българи
след нас. Ненавременната – обрича ги на те
жък живот в постоянен страх от природните
бедствия. А животът в постоянен страх не би
трябвало да е присъщ на една държавачленка
на ЕС през ХХІ век. #

От стр. 2

Има ли бъдеще за
българската гора?

Събин Танев
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М
ине се не мине време, правителс
твото (независимо кое е то) току
обяви, че ще се емитира нов дълг.

Медиите, жадни за сензации, рейтинг и
реклами, това и чакат – изфабрикуват ШО
Киращи заглавия, канят знайни и незнайни
експерти да се произнесат, смятат, пишат,
умуват, интервюират. Хората, от своя стра
на, отварят фейсбук, където на воля могат
да изразят възмущението си, което в повече
то случаи е „Предатели! Родоотстъпници!
Ще плащат и прапраправнуците ни!
Всички на протест!“. Или нещо подобно, но
все в този ред намисли.

От две седмици отново го гледаме позна
тия филм. Бутонът play натисна финансо
вият министър, когато обяви, че ще се тегли
нов заем в размер на 8 млрд. евро през
следващите три години. Кабинетът е склю
чил споразумение с няколко банки – това са
Уникредит, Сосиете Женерал, Ситигруп и
особено популярната напоследък HSBC.
Опозицията не остана равнодушна и за
почна възмутено да критикува идеята,
удобно пропускайки факта, че тя също
ползваше този тип инструмент и докара до
дефицит бюджета миналата година. Самата
МаяМанолова, бастион на морала и радетел
за справедливост, оглави протести срещу
мярката и застана рамо до рамо с други сто
жери на правдата и истината – партия „Ата
ка“, въпреки че неотдавна класифицира
протестите като „нова форма на временна
заетост“. Управляващите не изневериха на
традицията да обвинят тези преди тях за на
несените беди и така да оправдаят
(без)действията си. В цялата тази какафония
се извиси и плачът на самият премиер Бойко
Борисов, който отново заплаши с оставка,
подобно на сърдито дете – „нá си ти куклите,
дай си ми парцалите“. И ние се изгубихме
някъде между скандалите и цифрите.

Защонов заем?

Просто е – ако имате стар кредит, който
падежира, а вие не сте в състояние да
покриете, найлогично е да го рефинансира

те. На всички ни се случва. От
прословутите 16 млрд. лева, 12
се твърди, че ще отидат
именно в това перо. Сумата е
спорна и така и не е ясно
наистина ли са 12 и кои точно
дългове ще покрием с тази
сума, което няма как да спече
ли подкрепа – необходими са
ясни разчети, а такива липсват
на този етап, предполагам, че
и още дълго време няма да се

появят. Друга логика в подкрепа на дълга,
заимствана от ежедневието ни – когато
разходите са повече от приходите, съвсем
естествено е да се прибегне до заемни
средства. Бюджетът миналата година фини
шира с минус 3 млрд. или близо 4% от
Брутния вътрешен продукт (БВП). Прогно
зите за следващите три години също не са
розови и вещаят превишение на разходите,
като целта в момента е да се стопи макси
мално тази разлика. Тук отново светва пре
дупредителна лампичка, но за нея малко по
надолу в текста.

Защо 8 млрд. евро, а не 8 млрд. лв.,
както бяха заложили в бюджета за

2015 г.?

В бюджет 2015 са заложени 8 млрд. лв.
дълг, който да се поеме през 2015 година. От
тях 6 млрд. лв. отиват за покриване на 6
млрд. лв. стари задължения, 2 млрд. лв. – за
попълване разликата между приходи и
разходи, която се очаква. Твърде вероятно е
тя да е повече от тази сума, но това ще се
установи на покъсен етап, към средата на
годината. Въпросните допълнителни 8 млрд.
лв. е сума, която се очаква да се акумулира
през следващите три години, а не в настоя
щата. Тоест, през 2015 година набираме 8
млрд. (ако вървим по план), останалите 8 –
евентуално, през следващи периоди. Да,
почти сигурно е, чеще се възползваме от тях,
но самото теглене няма да е еднократно,
днес, накуп.

Щеплащат ли идецата ни?

Зависи – на първо място, от параметрите
на дълга – доходност, лихви и т.н. На второ –
ще се погасява ли той в бъдеще или ще про
дължим да рефинансираме. Рано е да се
каже, така че спекулациите са неоправдани
и ненужни вмомента.

Какво не е наред?

1. Доста силен натиск от страна на партията
с найголям брой депутати и министри –
ГЕРБ. Дебатът по дълга далеч не е камъ
чето, което ще обърне колата на кабине

та.Вмомента просто текат преговори кой
партньор от коалицията как да бъде
възнаграден, за да гласува за мярката. Ре
форматорите вече са за, АБВ също са
склонни, остава Патриотичният фронт и
съвсем скоро ще чуете за техни кадри,
оглавили я агенция, я комисия, както и за
рязка промяна в позицията им по казуса,
която към настоящия момент е поскоро
„против“.

2. Колко всъщност са задълженията, които
ще се рефинансират? 12 млрд. ли са, или
помалко. Икога е падежът им?

3. Мантрата „предишните бяха популисти,
а ние сега плащаме“, повтаряна от всички
управляващи, показва едно – отказ от ре
формите, които така шумно се лансира
ха при съставянето на кабинета. Власти
мащите твърдят, че с поемането на нов
дълг ще се гарантира стабилност за
следващите три години, но това е по
редната краткосрочна такава – докато
сме ние тук, на кормилото на властта,
всичко ще е наред, после да му мислят
другите. Това говори, че хоризонтът про
дължава да е 4годишен – един мандат
време. И че няма воля да се режат разхо
ди и да се повишава събираемостта на
приходите. От няколко години у нас ико
номика, създаваща добавена стойност и
акумулираща постъпления в хазната,
няма – караме я на еврофондове и заеми.
Полошото е, че липсват опити пъзелът
да се размести и да се сътвори нова карти
на. Продължава наливането на пари в
неефективни предприятия, отхвърляне
то на идеята за приватизацията им,
изхранването на хиляди души в
държавната администрация, които
реално не вършат нищо, и страхът да се
запретнат ръкави и да се сложи край на
всичко това.

4. Първа инвестиционна банка – ще върне
ли средствата, които й се отпуснаха мина
лата година, уж за кратко? Кратко,
кратко, но сега чакаме този 1 млрд. да
бъде възстановен чак догодина. И си
гурни ли сме, че временната подкрепа
няма да се превърне в постоянна и скоро
няма да сме свидетели наКТБ 2?
Със сигурност има и още въпроси. Още за

гадки.Ощеобещанияилъжи.Реформиняма
обаче – изчезнаха и намеренията за такива.
Сам по себе си дългът не е проблем – ако се
съкратят разходии се събудиикономиката от
дълбокиясисън,погасяванетоимнямаидасе
усети.Проблемъте,че заявка затованяма.Че
за пореден път замазваме дупката, а не ре
монтираме основата. Замазкатаще свърши, а
тухлиникойнепече. #
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В
се позасилено наблюдавам обществе
ните настроения в Русия и все повече
се удивлявам. Според данни от

изследване на руския фонд „Обществено
мнение“, цитирано от OFFNews на 13
февруари, 74% от запитаните руснаци биха
гласували за Владимир Путин. И това е
проблем. Не защото обичаме или мразим
руския президент, а защото в условията на
свобода на словото и гарантиране на чо
вешките права няма как отговорите да бъдат
от сорта на „безусловно му вярвам“, „имам
му доверие“, „да, бих гласувал за него“, и то в
такъв процент. Следователно, в Русия няма
човешки права. Ако изключим евентуални
те манипулирани социологически въпроси,
както и съответните манипулирани резулта
ти, обаче отново можем да кажем, че ако
утре има избори (честни!), то Путин найве
роятноще ги спечели (макар и вероятно с не
толкова голям процент).

Защо?

Рускиятнарод се смята заособеннарод.Ако
го питате към коя култура принадлежи –
източната или европейската, мнозинствотоще
ви отговори нещо от сорта на „особена“, т.е.
нито европейска, нито източна, а своя собстве
на си. Руска. Православна култура. Това е
нещо като самоизолиране и чувство за само
достатъчност на повечето руснаци. Разбира се,
у американците също може да бъде забеляза
но подобно явление, но в съвсем друг смисъл.
Но найосновната разлика между чувството за
изключителност на руснаците и американците
е мисълта за външен враг в лицето на опреде
ленадържаваили съюз.

Още от създаването си Русия изостава
от Запада и върви по съвсем друг път от
европейския. Тя е убедена, че Западът
иска да заличи Русия, по подразбиране
той е лошият, а Русия е добрата. Петър
Велики опитва да почерпи от евро
пейския опит и да приложи добрите
неща от него в Русия, но идеята не се осъ
ществява напълно. Така е през всички ве
кове на руската империя – кратък период
на усилия за европейско развитие и де
мокрация и една безкрайно дълга нощ на
тирания и диктатура.

Ако не друго, и русофили, и русофо
би ще се съгласят в едно – руснаците са
големи националисти. И в добрия, и в
лошия смисъл. Идеята, че Западът е
смъртният враг на Русия, подклажда
огъня и народът вече вижда яростна
заплаха в лицето на демократичния
свят. Тя е убедена, че страната се развива
добре, на прав път е, следва национални
те си интереси, но се появяват лошите

ЕС и САЩ, извършват подривни действия с
цел да разклатят държавността, в която
всички сащастливи и доволни.

Само че кой разцепи Украйна? Русия или
САЩ/ЕС? Кой води война там? Кой анексира
Крим, късайки плътта на Украйна?

На тези въпроси не получихме отговори,
различни от пропагандните тези наКремъл.

Нокак единдиктатор се ползва с
доверието на народа?

Споменахме, че руснаците са национа
листи. Малко е необходимо, за да се подпали
този национализъм и да избухне. Например
ако им кажеш, че чеченците искат да са неза
висими, те веднага ще скочат: „Ама как така?
Те са част от Русия! Русия е православна! Те
ще се съобразяват“. А като включиш пропа
гандната машина, че някакви си мюсюлмани
се бунтуват, вече събуждаш и ислямофобия
та. Така етническата нетърпимост се
подклажда с религиозна такава. От тук
следва известното в социологията явление
„самореализиращо се пророчество“. Дори
при наймалък конфликт, съвсем не е задъ
жително свързан с жертви, едната страна се
убеждава, че другата е „лоша“. Тази друга
страна, като вижда лошото отношение от
първата, също си създава впечатление, че
насреща им стои враг. Така и двете страни се
убеждават, че другият е лош. И от там за
почва масовата неприязън между една на
родност с друга, или една религия срещу вто
ра. Това може да стигне и до сериозни сблъсъ
ци. Тогава се получава разделение между
обществото, което от своя страна излъчва
свои лидери и дори ги обожествява, ако чува

(и вижда) това, което иска да чуе (или види).
Аднес Путин излиза и заявява, чеще защи

тава руските интереси и православните
ценности (нека си спомним атаката му срещу
чеченците преди години, които са мюсюлма
ни). Т.е. защитава „подобрата“ част от насе
лението. След падането на комунизма Русия
претърпя сериозни икономически и полити
чески проблеми. Найлесно е да се измъкнеш
чрез пропаганда – тази „демокрация“ ни до
несе само лоши неща, значи Западът ни излъ
га и е лош, чеченците правят атентати (напр.
случаят в Беслан), значи са терористи.

А манталитетът на руския народ предлага
идеална почва за реализиране на тези твърде
ния – ние сме велик народ, Западът отново ни
измами. Ние сме православни и ислямът иска
да ни отмъсти. Освен отличен манипулатор,
Путин е и много добър народопсихолог.
Познава настроенията на народа си и още по
добре знае как да ги използва.

Путин, заявявайки днес, че ЕС и САЩ се
опитват да дестабилизират Русия (която
наистина е дестабилизирана, но не заради за
падните демокрации, а заради собствената си
политика), руснаците, които наистина не жи
веят охолно, му вярват и са убедени, че не
руското управление е виновно за това, а ня
какви външни сили, НПОта и милиардери,
които са посилни от правителството и прези
дента. Итова е отлично обяснение – Путин ни
води по правилния път – ето, върна ни Крим,
една наша изконна територия (ако Крим е
руски, защо Русия го призна за част от Украй
на през 1992 г.?), но „лошите“ нахлуват и
искат да ни прецакат.

Е, да, ама не.

Фактите – ЕС се опита по всячески начин да
се добере до мир в Украйна. Подписа се спо
разумените вМинск. Т. нар. Донцека народна
република и Луганска народна република,
видимо зависими от Путин, не спазиха този
мир. Пропагандата на Кремъл, в допълнение
към това разпространява тези из социалните
мрежи, че „фашистката хунта“ в Киев трябва
да бъде свалена, та чак тогава ще мислим за
мир. Та кой води война? НАТО или Руската
федерация?

Всичко изброено е залегнало в руските
култура и разбиране. Национализмът на
руснаците се подклажда от найвисоко
държавно ниво съвсем целенасочено. Това
създава представата за един бащица, който се
бори за държавата си с всички средства,
въпреки,чецял свят е срещунего,но тойне се
предава.

Новсяка диктатура рухва.

Не се вълнувам от това на коя страна са
САЩ. Вълувам се от разбирането си, че не
може в ХХ век да нападаш някоя послаба
страна и да късаш териториите й и да ги
присъединяваш към империята си. Заста
вам зад мира и териториалната цялост на
Украйна и подкрепям всеки, който също
застане зад тези идеи. #

Путиниада
ВасилДимитров
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Цялата дандания, която се ра
зигра след премиерата на „Дя
конЛевски“ вероятно съдържа

материал за поне единдва нови
филма, ако не и за минисериал. В
последните дни из публичното
пространство наизлязоха всякакви за
бавни и колоритни люде  авторитетни
беловласи историци (всеки със
собствената си праведна версия за жи
вота на Левски и историята на Бълга
рия като цяло), зомбирани псевдо
патриоти (от онези, които си татуират
цитати от Ботев по гърдите и мислят,
че анексирането наМакедония трябва
да е приоритет във външната ни поли
тика) и, разбира се  огромна маса от
ужасена и отвратена интелигенция,
която публично анатемоса псуващия
апостол. По стара българска традиция,
режисьорът пък вдигна кръвно и се
разсърди на всички, нехаресали тво
рението му. Във възникналата сумато
ха (не без помощта на медиите) се ра
зиграха купчина безсмислени диску
сии  „Patriotic еnough ли е филмът“,
„Достоверен ли е“, „Откъденакъде
Левски ще псува“, „Трябва ли изобщо
да се правифилм за него“ и пр., и пр.

В сянка остана найпростият факт – имаме си
работа с обикновен, средностатистически
български филм, който просто не става. Не с по
редния световен заговор против България. Не с
поръчка на ДПС. Не с опит за компрометиране
образа наЛевски.

Първо и найважно – биографичните филми
са дяволски трудна работа. Подобни ленти по
правило боравят с иконични образи, с които е
опасно да пипаш, какъвто и да било чарк. За „да
работи“ филм от подобен тип трябва да е доста
тъчно достоверен, но да бяга от документалност;
да уважава първоизточника, но да притежава и
режисьорски почерк; да представи иконичната
същност на някого, но да накара зрителя да се
припознае в него; да представи житейската исто
рия на героя, но да я пречупи през идеите му и
през режисьорския замисъл и т.н., и т.н. Гла
воблъсканицата е безкрайна.Минимална крачка
в погрешна посока и филмът рискува да се пре
върне в дълга, отегчителна лекция или пък
напротив – в евтина, емоционална драма. Дори в
световен мащаб едва ли има и двайсет режисьо
ри,коитода са в състояниеданеоплетатконците
с подобна сложна материя. А примери за прова
ли не липсват, дори при найголемите имена,
като Клинт Истууд например. Найскорошните
са  „Jobs” , „J. Edgar” , „The Iron Lady“ – все със
звезден актьорски състав, все с огромен бюджет,
все трудни за доглеждане.Тъжната истина е,че в
момента няма български режисьор, който да

може да скове дори приличен биографичен
филм за когото и да е от историческите ни ге
рои. Достатъчно е само да погледнете дължи
ната на „Дякон Левски“, за да прозрете режи
сьорското безсилие. Дори пословичният ко
мерсиалист Питър Джаксън си съкращаваше
кино версиитена „Властелините“до тричаса, за
да бъдат посмилаеми от публиката.

Относно историческата достоверност…
Преживейте го  въпросната изобщо не е крите
рий за качеството на даден филм. Тарантино
например с радост би я размазал на стената.
Спомнете си „Гадни копилета“ – тия хора убиха
Хитлер, за бога!Заедно сцялатамунацисвита.В
някакво треторазрядно френско кино?! WTF?!
„Гадни копилета“ има 8 номинации за „Оскар”,
впрочем. Включително и за сценарий. Оче
видно е, че в биографичен филм някаква
достоверност все пак трябва да има, но тя не
трябва да се превръща в самоцел. Ако ще брои
те с колко точно заптиета се е сбил Апостолът,
казал ли е достатъчно пъти: „Да живее Бълга
рия!“, и вкарал ли си е всички известни цитати в
употреба... ами, съжалявам, гледате на киното
като изкуство по изцяло грешен начин.

Относно любимата ни тема с псуването...
Продължавам да не разбирам какъв, да му е*а
майката, ви епроблемът спсуването?Можебив
медийното пространство не е найдобрата идея
(затова ви сложих и звездичка), но във филм? В
XXI век? Не е нужно да се изчервяваме като
ученички и да ахкаме възмутено всеки път, ко

гато до слуха ни долети някоя
попръжня, била тя и от устата на
Апостола. Аи в крайна сметка искахте
достоверност. Мислите, че Левски ще
говори с цитати от учебниците, или 
че не е ругал в реалния живот? Бездо
мен, преследван, гонен от полицията,
предаван от своите? В обкръжението
на всички онези брадати, изнервени и
всезнаещи типове от БРЦК? Убеден
съм, че само покрай простотията на
Димитър Общи с обира на турската
хазна, лично Дяконът е създал една
две доста изобретателни псувни и
дори ги е употребил многократно.
Разбира се, за да постигне нужния
ефект във филма, въпросната псувня
трябва да е поставена на правилното
място, за да дръпне у зрителя
съответната правилна жичка и да го
накара да реагира по правилен начин
(не с аплодисменти във всеки случай).
Атова очевидно не се е получило.

По какво все пак си приличат
добрите биографични филми? „Social
network”, „The Theory of Everything” ,
„Walk the Line” , „Lincoln” и др.?
Просто е – в тях главният геройникога

няма ореол. Напротив – виждате го с всичките
му добродетели и недостатъци, разбирате моти
вите му, идеите му, вътрешните демони, с които
се бори. Това е единственият начин героят да за
живее на екран, а вие да се припознаете в него и
да започнете даму симпатизирате.

Всъщност вие как си представяте Апостола?
Висок, строен, сини очи, светла коса? Неуловим
за полицията, патриот по рождение, радетел за
добро, непоправим идеалист, мъдър, силен,
смел, съобразителен, безгрешен? Всяка трета
дума му е „България“ или „свобода“? Бие се с
лошите? Като супергерой на DC, само че без
костюм? Балкански подобрен вариант на Брус
Уейн, но без батмобила и колана с джаджи?
„Дяконът“ даже е повече от подходящо име за
супергерой.

Дръндрън. Левски е бил обикновен човек –
дишал е, хранел се е, спял е, обичал е, мразел е.
При необходимост е крадял и дори убивал. Ида
– със сигурност е псувал.

Искате децата ви да го заобичат и да взимат
пример от него? Разкарайте патоса от гласа си
тогава. Оставете си националните комплекси и
псевдопатриотщината вкъщи и не ги изливайте
по адрес на найобикновен, некадърно напра
венфилм.

Ако го направите – ще сте с една идея побли
зо до бленуваната „чиста и свята република“.Ав
нея със сигурност ще се намери и достатъчно ка
дърен режисьор, който да ви направи един хубав
и свестенфилм за найобичания българин. #

Апостолът в премеждие
Христо Гатев

Източник: DANSwithme.com
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Трети март мина, а чалгата, глупави
те цитати и личните драми отново се
настаниха в ежедневието ни, знамената
– в гардеробите ни, патриотичните
картинки – в архива на фейсбук про
филите ни, а самите ние сме си същите
безродници. Не отричайте. Не реаги
райте като ощипани. Замислете се,
дето се вика.

Един познат вчера ме предизвика да
напиша есе на тема „Защо се гордея, че
съм българин?“, като уловката е да не
ползвам думи като „Левски“, „природа“,
„минало“ и т. н. Наистина, не би било
лесно. Обаче, пък... ами, знаете ли, дреме
ми, че имаме славна история (знам я по
добре от средностатистическия бълга
рин, историк съм по образование), дреме
ми, че българите сме имали държава
преди хилядолетия. Тя и обелката е била
плод преди време, колкото и на някои да
им се стори неподходящо това сравне
ние. Историята не ни прави народ.
Фалшивото спазване на традициите в
определени дни – също. Историята е ка
тализатор, но за да влезе в употреба,
трябва да е налично друго – съзнание.

Гордея се със съзнанието на една част
от българите. Може би – 20ина про
цента. Тези хора ходят на театър с
български актьори, учат се да играят

български народни танци, готвят
български ястия, четат български авто
ри, слушат българска музика, подкре
пят българския спорт като не пропускат
да посещават събития и... така нататък,
всъщност. Гордея се с българина на но
вия век. Да, вероятно той не е наясно с
това кой точно кан (да, кан, не хан) кога
е управлявал, да– вероятно той не се
разлютява, когато му кажат думата
„турчин“ или „циганин“, напълно убе
ден съм и че е виждал доста красиви
природни кътчета и в чужбина. Съвре
менният българин, с когото се гордея, е
космополит и ВИНАГИ помага на съна
родник и чужденец. Гостоприемен е, но
не по онзи начин, не с отрупаните тра
пези, ракията в бидон и 10те вида мезе
та (нищо, че са на стойност половин
заплата). Гостоприемен е само с отно
шение и коректност. Съвременният
българин не прецаква другарчето си, а
се радва за него. Има и такива хора.
Съвременният българин се радва, че е
европейски гражданин, не заради
разните му там ценности, не напук на
някоя държава, а заради възможности
те. Съвременният българин може да
живее извън България, но да я носи в
сърцето си и да я пази. Съвременният
българин се оправя. Има и такива хора.

Защо не ги виждате ли? Защото те рабо
тят, а не се оплакват и ходят по заведе
ния основно в петък и събота. Опитват
се да се хранят добре, да се обличат
добре, да бъдат добре. Смели и
тактични са, умни и комбинативни, на
пористи, но не нахални. Имат телефон
на нормална цена, освен това. Съвре
менният българин не се вписва в
българската представа за българин.
Съвременният българин е чужденец в
собствената си държава, но е зает с ра
бота и развитие и не усеща, че издържа
българите. Съвременният българин
може би ще получи инфаркт на 50, за
щото живее под стрес, докато българи
те пият и се радват на миналите бълга
ри. Съвременният българин ще си оти
де от България, но и тогава ще има с
какво да се гордея. Със съвременния
българин извън България. Съвременни
българи винаги ще има. Те са про
дължители на онези, които не са били
роби преди 1878 г. Защото преди 1878 го
дина не всички българи на територията
на средновековната ни държава са били
роби. Някои са оцелели, запазвайки
достойнството си, без извинения. Бълга
рите се извиняват с робство. Съвре
менните българи покоряват с качества.
Гордея се със съвременните българи. #

Българин съм и се
гордея по свой начин

СветозарПетров

Снимка: Бедрос Халваджиян
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яма да забравя никога тежките
мисли, безпомощното страда
ние на душата си в тая минута.

Аз приличах на човек, който е заглушен
от гърма на една мълния, паднала близо
при него. Тая страшна жизнена траге
дия, тъй немилостиво истинна, тъй
безпощадно жестока и сурова, една от
хилядите, които се вършат всеки ден
около нас, размиря дълбочините на ду
шата ми. Тя повдигна там нещо подобно
– не вече на жалост, на милост, свойстве
ни на човешката природа при вида на го
леми нещастия, – друго някакво чувство,
посилно, пострашно и болезнено, при
лично на вътрешна, смъртна тревога на
виноват човек, почти – угризение на съ
вестта … Това безизходно човешко не
щастие, с което се допряхме ненадейно
лакът до лакът преди малко, в минутата,
когато душата ми сибаритски се потапя
ше в безпечните вълни на сладка мечта
телност, сторими се като един укор, като
огнен протест против моя човешки егои
зъм и престъпно самодоволство пред ми
ровото Зло, през великата световна
Скръб, която като разярено море реве,
залива и поглъща около нас битиетата …
И как противна ми се видя тая наша си
гурност и слободия, които ни пречат да
мислим, че нещастия ги заместят друга
де! Нашите вкусове и деликатни
потребности на духа, които тъй нежно
възпитаваме и галим в себе си, ми се ви
дяха една кървава ирония въз тежката
съдба на тегловния народ.

Вестник „#Протест“ се издава с доброволниятруд на екипа:

Мuла Ваcuлева
Ваcuл Дuмumpoв
Xpucmo Гаmев

Бopuл Гуpuнoв
Xpucmo Йoвев

Мuхаела Лазаpoва

Събин Танев
Елена Xамбаpджuева
Свеmocлав Xpucmoв

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло
от доброволни дарения. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, затова прочети и предай
нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок,
квартал, град и село. Очакваме новини от теб на vestnikprotest@gmail.com

Тоя баща, издъхнал така злочесто, и
тая майка, умряла вчера при мъките на
раждането, лишени от всякаква лекарс
ка помощ, това злочесто сираче, моми
ченце, което се е родило вчера гладно,
живяло е днес гладно и тая нощможе би
от глад и от студ ще умре, тая тружени
ческа челяд, която изгнива тъй леко и не
чуто, са прости и найобикновени епизо
ди от ежедневния живот на народната
маса. И тая маса влачи търпеливо и бе
зответно своето тежко съществувание,
без да се интересува да знае нашите
прогреси, културни напредъци, тънки
духовни наслаждения, гръмки намере
ния и още погръмки фрази за подобре
нието на това съществувание; тя даже не
подозира нашето и няма нужда от него,
за да работи, за да тегли и да умира спо
койно…

Тия негодуващи чувства в мене имаха
ли своята основателност? Не преувели
чавах ли под гнета на внезапно потресе
ние тежината на нашата отговорност
пред помалките братя, които се нари
чат страждуще човечество? Крива ли е
съвсем нашата култура, че като е дала
възможност нам – малцината, фавори
зираните – да разстиламе своята суета,
лукс и благородно бездействие из гра
довете, напълно безсилна е да тури
балсам в болките на голямото болшинс
тво на обезнаследените от съдбата? Не
знам; но в нея минута такива чувства и
мисли ме нагънаха, аз не можех да се
отърва от наплива им, моята възнегоду

вала душа търсеше обяснението на
злото, непременно обяснението, и го
намираше именно в тоя строй на света,
който й се показваше една велика
неправда… И аз несъзнателно погле
ждах с благоговение към сонма на ве
ликодушните съновидци, на толстоев
ците утописти, на бълнувачите за все
мирна правда и доволство, щастие и
други славни безумия…

Задавах си въпрос, къде ще се озове
сега тая нещастна селянка и кого ще
моли с детето? Къде тя ще се щура в тоя
голям и непознат за нея град? Кой ще
приеме, кой ще се реши да осигури
бедното създание, ако то не умре тая
нощ,и каквоще го чини бабата, ако тя не
срещне сърцето на една милостива май
ка, ако не намери за пропадналото сира
че една топла люлчица и една млечка
цица, за да влеят във вкочанясалото му
тяло благата топлина на живота? И по
нежев това не може почти да съществу
ва съмнение, когато е думата за нашето
общество – тя няма да намери ни заслон,
ни любов за пеленачето, каквоще го пра
ви и как ще го отгледва тая старица,
надвесена над прага на гроба? Има
въпроси неразрешими, както има стра
дания безизходни. Пред такива въпроси
куражът се губи в съзнанието на пълното
безсилие, човек отпуща безпомощно ръ
цете си пред фаталността и волята на
съдбата… Той замижава, като да избегне
и не види страховития призрак на
действителността…

ИванВазов (откъс)




