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От Редколегията

Руски офицери на българска земя пред един от понтонните мостове 
над река Дунав, построени за преминаването на руската войска от 

Румъния, в центъра е генерал-майор Александър Рихтер, 
ръководител на строежите на понтонните мостове, 1877 г.

Великият Княз Николай Николаевич (в центъра с фелдмаршалска униформа), 
главнокомандващ действащата армия по време на Руско-Турската война с 
офицери от щаба си, 1877 г.

Руският император Александър ІІ с гвардията си при обсадата 
на Плевен, 1877 г.

Знаменосците, тръбачите 
и барабанчиците на полковете в състава на 3-та 

Гвардейска пехотна дивизия, вероятно в лагера при 
Яръм-Бургас (днешен Кумбургас, Турция), 1878 г.
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Националният празник, 
от който се очаква да 
обедини народа ни 
в една обща кауза, в 
едно честване и под 
знамето на общите 
идеали и ценности!

Денят 
на 
Освобождението!
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Qualis dominus, tales servi.
(Какъвто господарят, такъв 
е и слугата!)

 

Когато искам да събудя мисълта си, чета Са-
мюъл Лангхорн Клемънс, по-известен като Марк 
Твен. Той винаги ми подхвърля нещо забавно, с 
което поливам вярата си в човешкия ум. От него 
знам, че „убива не онова, което не знаеш, а оно-
ва, което със сигурност знаеш, че не е вярно”. Ето 
тази мисъл подритна музата ми и написах този 
текст.

В месеците непосредствено преди национал-
ния ни празник имаше натрапливи и неубеди-
телни усуквания около терминологичните особе-
ности на думите „робство“ и „владичество“. Не-
умелата реторика се върти около неприемливото 
използване на думата „роби” за нашите предци по 
време на „османското владичество”. Това ме кара 
да задам въпрос: кое е изградило у нас достойн-
ството на българи? Нима това не са „Под игото“, 
„Записките на Захари Стоянов“, стиховете на Бо-
тев…? Нека добавя стореното от Левски, Ботев, 
Караджата, Волов, Каблешков, Бенковски… Дали 
ТЕ са имали днешните ни терминологични коле-
бания? Дали тези колебания терзаят потомците 
на жертвите от Батак? Днес ви говорят колко е 
унизително да се твърди, че българският народ е 
бил робски и ви приспиват с разни политико-етич-
ни аргументи. 

В онези 500 години Роби са били достойните, 
честолюбиви и горди българи, а останалите, ма-

сата, са били доволни и щастливи поданици на 
султана. За тях е бил приемлив терминът „вла-
дичество”. Не е ли същото днес? Стефан Цанев 
отбелязва в своите „Хроники“, че едно допитване 
до българския народ в онези тежки години преди 
Освобождението би довело до драматични ре-
зултати, с над 80% отговори в полза на „владиче-
ството“ на султана пред друга алтернатива, раз-
бирай – освобождение. И това са същите години, 
в които Васил Левски се е жертвал, Цанко Дюста-
банов е правил първите си крачки към бесилото, 
а „кървавото писмо” е бушувало във вените на 
Тодор Каблешков.

Симеон Радев описва смесените чувства, с 
които болшинството българи са приели навлиза-
нето на четите на Панайот Хитов и Филип Тотю 
в територията на султанска България. Как някои 
скудоумни българи-спекуланти са използвали 
недоимъка по време на войната и са продавали 
хляб, сирене и сланина на руските войници, дока-
то последните са проливали кръвта си под Шипка. 
Някои наричат това „килифаревска работа”, но тя 
си е всеобща наша, българска и я наричаме така, 
за да не носим колективна отговорност. Такива 
дребнодушни послушници, търгаши и доволни по-
даници на султана са пълнили джобовете, когато 
на България са били нужни воеводи и родолюб-
ци. Волните българи са се чувствали РОБИ и са 
предпочели смъртта и едната чест. Григор Пърли-
чев е изрекъл величавия призив: „Съвършенство 
или смърт!“. Достойните са били Роби, недостой-
ните – поданици под османско владичество. Поне 
запомнете това, което е написал Апостола и сами 
решете как да наречете онова време, което е кре-
щяло за величава саможертва:

„Аз, Васил Лъвский /В Карлово роден / От 
българска майка юнак аз роден / Не щях да съм 
турский и никакъв роб.“

Огледайте се около себе си и ще се убеди-
те, че днес е същото – 95% щастливи поданици 
са доволни от епидермалния си живот и ситото 
примъркване на стомашно-чревния си тракт, до-
като малцинството стене под непоносимото ад-
министративно и духовно робство на арогантната 
простащина и необразованата в мнозинството си 
политическа класа. Ако и днес се направи допит-
ване до българския народ дали желае запазва-
нето на това непоносимо и срамно за българите 
социално и духовно пропадане, или е готов да 
воюва за свободата и достойнството си, мислите 
ли, че резултатът ще бъде различен от онзи, за 
който пише и предполага Стефан Цанев?

Срамно е, че днес приемаме верноподаниче-
ски това хулно живуркане, за да запазим комфор-
та и удобството на телесния си живот и да осигу-
рим физическото си оцеляване! Няма измъкване 
от този драговолен капан! Конформизмът в нас 
и около нас определя съществуването ни. Когато 
ползваме живота си предимно за да напълним ку-
хинните си органи, този живот остава празен. Кой 
ще възпита децата ни да тръп нат пред величието 
на българските Апостоли и да ненавидят протяж-
ната, доморасла безпътица?

А в това смутно време на симулирана демокра-
ция и илюзорно родолюбие вие сами решете как 
да назовете себе си!

Коста Костов
източник: inspiro-bg.com/

dragovolni-misli-okolo-treti-mart/

Убива не онова, което не знаеш, а онова, 
което със сигурност знаеш, че не е вярно

Драговолни мисли около Трети март

Д-р Николай Михайлов  
в интервю 

за “Гласове”: 

Американците 
извършиха 
патетична 
глупост с 

възпитателна 
цел

- Как тълкувате слу-
чая със съдията Ан-
дон Миталов, когото 
САЩ обявиха за ко-
румпиран?
- Това, което извършиха 

американците, е патетична 
глупост с възпитателна цел. 
Пъдят Русия от България 
и Миталов от САЩ. Точно 
толкова смешно, колкото 
и глупаво. Направиха го по 
американски грубо, но тъй 
да се каже, чистосърдечно. 
И с дълбоко съзнание за 
правота. С това съзнание 
впрочем разбиха Близкия 
изток, а предшественикът 
на Помпео, Колин Пауъл, 
разклащаше епруветка с 

иракско „химическо оръжие“ 
пред очите на човечеството... 
Като си прав, какво значение 
има дали лъжеш или не?

Всичко това прилича на 
тояга в ръцете на Помпео и 
Херо Мустафа. И като по-
ражение за нашата пета ат-
лантическа колона, която 
по всичко личи, не пропуска 
случай да извърши някоя ус-
луга под формата на донос. 
Това, което нашият атлан-
тически партньор върши, не 
укрепва „югоизточния фланг 
на НАТО“, както си мисли, а 
разочарова, през фаза на не-
доумение. Ефект, за който не 
подозират, но може и да им е 
все едно.

Америка се развежда с 
правото, това става ясно. 
Лозунгът „да направим 
Америка велика отново“ 
функционира според маки-
авелисткия принцип „си-
лата е право“ и „лъжата е 
истина“ (Оруел). Това е то 
„корупция“, ако питате мен.

Иначе, съдията Миталов 
е корумпиран, защото е оче-
видно. Корумпиран е в дъл-
боките геополитически чув-

ства, развален е морално. 
Виновен е за производството 
на символ, прожектиран по 
телевизията: Путин забива 
орден в ревера на Малинов. 
Прецедент. Ако не направим 
нещо, си казват партньорите, 
ордените ще станат 6 мили-
она. И ще дойде Путин.

Дали магистратът е имал 
юридическо право да отсъди, 
както е избрал да отсъди, е 
дързък и безсмислен въпрос. 
Магистратът е извършил 
жест на независимост в из-
точна посока. Наказва се из-
вънпроцедурно.

Легендарният харвардски 
професор по право 

Алън Дършовиц твърди, 
че слeд движението 

MeToo, в американското 
правораздаване 

доказателствата вече 
нямат същото значение. 

Има значение само 
обвинението, а също 

и личностите на 
обвинителя и обвинения. 

Презумпцията за 
невинност е заменена 
с презумция за вина. 

Книгата се нарича 

„Силата е право“ + „лъжата е истина“ =     „КОРУПцИЯ“ 
„Вина чрез обвинение“ 
(„Guilt by accusation”). 
Случаят “Миталов” е 

първата лястовичка на 
това правосъдие у нас. 
Всеки геополитически 
неадекватен ще бъде 

осъден като „корумпиран“. 
Корумпиран ще означава 
нещо като „суверенен“.

Първият дълг на магист-
рата, следователно, а и на 
всеки „с позиция“ (такова е 
„метапосланието“), е да ос-
ъзнава генералната линия, 
доловима с ума и шестото 
чувство. Клишетата на про-
пагандата са концентрирана 
истина, вход в реалността.

Русофобията е етически 
императив, нежен натиск на 
дълга. Спасителната истина 
протича по трасето Помпео 
– Мустафа. От което следва, 
че ако искаме да живеем под 
върховенството на закона, 
ще трябва да усетим парт-
ньорската тояга като стоваре-
на или надвесена. Страхът е 
свобода. Всеки, който пропус-
не да забележи тези „скрижа-
ли“, е корумпиран. Да се сър-
ди на своята недосетливост.

Не е ясно дали магистра-
тът е корумпиран, ясно е, че 
хегемонът греши. Така мисля. 
Подценява българите. Орга-
низираното русофилство в 
България трябва да почерпи. 
Точка за него.

...
- Може ли да се пра-
ви аналогия между 
днешна България и 
отношенията й със 
САЩ и социалисти-
ческа България като 
най-верен сателит на 
СССР?
- България е член на ЕС, а 

не на САЩ. Сателит на САЩ 
означава „F..ck EU” (Нуланд). 
Европа е по-сложна, включи-
телно и по „източния въпрос“. 
Справка: Макрон.

- Какво се случи с 
“американската меч-
та” на българите, за 
които Америка бе 
символ на свободата 
и демокрацията преди 
30-35 години? Амери-
ка ли се промени или 
българите са били на-
ивни и инфантилни в 
очакванията си?
- Широко рекламираната 
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„Силата е право“ + „лъжата е истина“ =     „КОРУПцИЯ“ 
„свобода“, с която започна 
българският преход, не при-
лича на себе си, не ухае на 
карамфил, а на сяра. В нещо 
заприличаха на СССР, в друго 
– на бардак. А това натъжава. 
Американският месианизъм 
става безцеремонен, грубо 
нарцистичен.

Тръмп прилича на пор-
нограф, държи речите си раз-
глезен, развратно пуерилен, 
свива устни („устенца“), прим-
лясква сладострастно, като 
дегустатор на някаква забра-
нена полова невинност.

...
„Америка, велика отново“ е 

лозунг на упадък, а не на въз-
ход. С моралното лидерство 
на Америка е свършено, твър-
деше Бжежински. Америка е 
разделена, разсечена на две.

Впрочем тази възвишена 
претенция за морално лидер-
ство днес изглежда официал-
но изоставена, даже презря-
на, сега въвеждат ред, според 
представите за собствен ин-
терес. Pax americana оцелява 
с побой и шантаж над всички 
наоколо. И пазят света от Пу-
тин и Си Дзинпин, натрапват 
услугата повсеместно. Това 

рай на земята, стандарт и 
покой. А това вещае безпо-
рядък. В България се усеща 
нова несигурност, европей-
ската гаранция девалвира.

...
ЕС не съумява да постигне 

монолитен образ, усилва се 
подозрението, че става дума 
за политически блян. Русия 
няма какво да предложи на 
света, освен вяра, поезия и 
чувство за безкрайност. Не е 
малко, но търсенето е различ-
но.

Русия е кризисна страна по 
дефиниция, авторитаризмът 
там е неизбежен. Либерална-
та опция е самоубийствена за 
Русия, а Путин не е глупак да 
рискува, умен е да симулира. 
Свободата там е „контексту-
ализирана“, строго дозирана. 
И така трябва да бъде. В по-
следна сметка, руската поли-
тика е за всички, но руската 
държава – за руснаците. Този 
извод важи и за нас. Бившите 
републики на Русия изглеж-
дат ужасени от внушенията 
за възможна реинтеграция, 
не искат и да чуят за такава 
възможност.

...
Българите търсят своя-

та сигурност в индивидуа-
лни маршрути, не мислят на 

едро, а на дребно. Евакуират 
територията, един по един... 
България е застрашена от 
обезлюдяване, от изчезване 
на човека, в демографски и 
морален смисъл. Оскъдно и 
апатично население, застаря-
ващо и бедно, разубедено да 
живее. Това е проблемът, а не 
Путин.

...
- Президентът Румен 
Радев сне доверието 
си от правителството. 
Едни го обвиняват в 
деструктивност, дру-
ги го подкрепят. Как 
бихте описали поли-
тическия профил на 
днешния български 
президент?
- Радев не е едра жаба в 

блатото и това дразни. Стои 
различен. Теглят го надолу, с 
всички сили, за да заприлича 
на тях, да кряка идиотски раз-
вълнуван политически корект-
ната мантра. Няма да го пус-
нат, докато не заприлича поне 
малко на Плевнелиев, укра-
шението на българския евро-
атлантизъм. Президентът не 
е това, което наричат „поли-
тик“ в нещастния смисъл на 
думата, той е военен, отлич-
ник от академиите на НАТО. 
Това пречи на самоунижение-

Понякога пък мен ме пробожда нещо 
в тази картинка - нещо неясно, но 

плашещо. И започва да ми се привижда, 
че самата Съдба бесува с камшика си 
над припадналия от несгоди народец. 

Напразно обаче.

Богомил Бонев разказа тия дни една история, 
която ни отвежда направо в сърцевината на мръсо-
тията, която учтиво продължаваме да наричаме 
„приватизация“.

Завел двамина при Костов да му разкажат, какви 
далавери се въртят около Кремиковци. Оня сумтял 
известно време и сетне прекъснал разговора с ду-
мите: „Аз съм цял министър-председател, а вие ме 
занимавате с някакви 36 милиона“.

Кога стана калайджия, кога ти почерня гърбът – 
би казал Народът в годините, когато все още може-
ше да разсъждава трезво и независимо, когато не 
беше объркан от дребни хитреци, от евтини шаш-
маджии.

И наистина, какво ще го занимавате Костов с ня-
какви жалки трийсетина милиона. Хора като него 
бяха едно от чудесата на Прехода – забележителна 
бе светкавичната им трансформация от незначи-
телност в брутална надменност, присъща на все-
позволеността.

Ако не направите друго с поредните закани за 
„приватизацията“ – поне заличете тази дума, из-
чегъртайте я, за да не се настани тя и в Историята 
– откъдето ще ви се надсмива, докато свят светува. 
Заменете я с истинската дума – Грабеж.

Зарежете покривалото „приватизация“, с което 
калайджиите намятат гигантската далавера, безпо-
добна в цялата българска История. И ви се хилят 
в лицето.

Наречете Грабежа - Грабеж, докато все още има 
свидетели; онези автентични свидетели, кои то бяха 
съградили стопанските ни достояния – а сетне без-
силно гледаха как калайджиите ги превръщат в Бо-
клук – като междувременно си пълнят търбусите.

Поне да бяха някакви хитроумни измамници, 
внезапно прихванали нещичко от гения на някой 
като Вълка от Уолтстрийт, поне да бяха внесли 
някаква изобретателност, някаква тукашна непов-
торимост в Грабежа.

Но не, бяха си обикновени хитреци, малко по-
нагли от обичайното за породата си. Обаче издеб-
наха момента - и омърсиха всичко.

Бяха толкова безпардонни, че дори руските ев-
реи-олигарси със сигурност са им завидели.

И сега ни учат на ум и разум - един банкер е 
особено противен, когато нахално твърди, че у 
нас хората вече забогатявали. Това си е жива по-
дигравка, това е повече от арогантност, повече от 
тепегьозлък, повече от всичкото неприличие, кое-
то можете да си представите - понеже същият ху-
бавец участва в Грабежа с най-нахалната схема: 
с негово участие „приватизираха“ една банка - в 
смисъл, че я продадоха на цена, по-малка от про-
визиите в нея.

Това изглежда направо невероятно, но е факт и 
е възможно да се случи само в една напълно раз-
пасана държава. След такива изстъпления, никой 
няма да е в състояние да я запаше отново.

Действаха по-брутално и от кърджалиите по тур-
ско, техните набези са нищо в сравнение с Грабе-
жа, с днешна дата можем да ги наречем „дребна 
битова престъпност“, Чоковщина някаква.

Ония са насилвали – но и тия също насилиха 
хиляди обикновени хорица, защото ги превърнаха 
от строители и стопани в просяци, показаха им, че 
нищо не зависи от тях, изплюха им се в лицето, на-
право. И сега продължават да им се изплюват.

Костов тия дни открито се надсмиваше над под-
готвяната от Прокуратурата Ревизия на Грабежа. 

Свидетелствата, дори на хора от обкръжението му, 
никога не са го интересували, каквото и да кажат, 
той го подминава презрително.

Сега дори Стив Ханке се осмели да се обади – и 
разказа, как е дал на Стоянов цяло куфарче с до-
казателства за корупция, дори показа и самото ку-
фарче.

И какво направи Костов? „Пфу“ - изпуфка по 
адрес на Ханке и рече: „Нищо не си спомням. Хан-
ке го е яд, че не го признаваме за баща на Валут-
ния борд“. Толкоз.

Е, този и самият Господ да се обади от небесата, 
и по негов адрес ще изсумти нещо и ще отиде да 
запали двойна порция фалшиви свещи в Драгалев-
ския манастир.

Как успя този човек – дълго време персонаж от 
попрището на незначителността, да изчисли, че 
всичко ще му се размине, че Грабежът ще остане 
ненаказан? И сега има куража да твърди, че навре-
мето пращали сигнали в Прокуратурата, обаче тя 
не си свършила работата?!

Наистина е неподражаем: ами нали ти самият 
прокара през Парламента, който владееше напъл-
но, законовата поправка, която забранява на Про-
куратурата да контролира „приватизационните“ 
сделки.

Всичко това е повече от вбесяващо за онези, 
които помнят Грабежа и знаят за мръснишката му 
природа.

Но никога не е ставало дума, че той горчиво 
наскърбява обикновените хора, които са истински-
те потърпевши, опарцалява разбиранията им за 
морал и истина.

Голямото Покушение срещу Народа се утвърди 
именно с Грабежа, когато безпардонно му отредиха 
ролята на ням свидетел на безобразните си краж-
би. Това си беше чиста гаменщина, тя смаза пред-
ставата за честно предприемачество, дори уплаши 
хората – и днес те вече се втренчват единствено 
в дребните измамници и приемат като неизбежни 
големите гешефти.

Кеворк Кеворкян, източник: epicenter.bg

то. Затова няма да заприли-
ча на Плевнелиев. Мярата 
на нетърпението към Радев 
е мяра на неговия успех да 
представлява нацията.

- На какво се дъл-
жи политическото 
дълголетие и устой-
чивост на Бойко Бо-
рисов? Феномен, та-
лант или българска 
конюнктура?
- Борисов е блясък на 

българската мизерия, фе-
номенално постижение на 
нашето малодушие. Пожи-
вяхме си хубаво с този „ли-
дер“. Насладихме се. Не се 
шегувам, така е...

- Доколко са прави 
онези, които с нос-
талгия си спомнят за 
социализма на Тодор 
Живков, сравнявайки 
го с днешната либе-
рална демокрация?
- Социализмът и либерал-

ната демокрация са само и 
единствено думи от българ-
ския политически речник. 
Ние сме си ние и сме си до-
бре. Може да се каже също 
– зле. Едно и също е...

източник:  glasove.com
(публикуваме със 

съкращения)

е задънена улица. Нужна 
е, както знае всеки човек „с 
всичкия си“, нова система за 
сигурност, „разведряване” и 
„сдържане“. За това говори 
напоследък Макрон. Отчи-
тането на чуждия интерес е 
неизбежно, възможна е само 
съвместно постигната побе-
да. Победа за мир. Другото е 
хаос. Отговорно „сдържане“ 
означава договорен ред. Ну-
жен е ум, а не сопа. Каквото 
погубва човека, ще погуби 
човечеството: гордост, алч-
ност, глупост. Безумната 
триада.

- Има ли геополитиче-
ска дилема за Бълга-
рия днес между Аме-
рика, Европа и Русия 
и доколко е възможна 
според Вас национал-
на и самостоятелна 
българска политика?
- Нищо не е сигурно, няма-

ме твърда почва под краката. 
Светът се променя с ускоре-
ние. „Дисквалифицираните 
континенти“ Азия и Африка 
нах луват в историята и нищо 
не може да ги спре. Ентусиа-
зирани от ценностите, с които 
Западът ги съблазни. Искат 

...ако продължават да са безчувствени към истината, 
всичко в Маймунарника ще приключи
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Замесен ли е изтекъл от лаборатория 
патоген на смъртоносната болест в Ки-
тай? Подобни твърдения около коронави-
руса са сензационни, но необосновани.

А ето каква е историята на използването на смър-
тоносни вируси в биологичната война.

Израелски анализатор на биологичните войни на-
прави сензационното твърдение, че коронавирусът 
2019-nCoV, който предизвика опасната епидемия, 
е разработен от Китай като част от неговата тайна 
програма за биологични оръжия. Твърдението по-
лучи широка популярност, след като бе разпростра-
нено от Washington Times. Това се случи, защото 
биологичната война винаги е била плашеща тема 
от векове. Биооръжията и биотероризмът винаги са 
разпалвали най-дълбоките страхове в човешкия ум.

Все още няма доказателства, че смъртоносният 
щам на коронавирус е изтекъл от китайска лабора-
тория. Фактът, че китайският град Ухан, където за-
почна коронавирусната инфекция, също е седалище 
на Националната лаборатория за биобезопасност в 
Ухан, изглежда придаде достоверност на теорията.

Преобладаващото научно схващане обаче е, че 
вирусът убиец е мутирал в змия и след това е пре-
даден на други животни. Хората може да са се за-
разили вируса на пазара за морски дарове, където 
се продават различни живи животни, включително 
лисици, прасета и прилепи. 

Хипотезата, че пазарът Хуанан в Ухан е източни-
кът на заразата, бе опровергана от последното про-
учване, съдържащо описание на първите клинични 
случаи, публикувано в списание The Lancet. Това 
обаче не оспорва факта, че 2019-nCoV е зоонозен 
(предаден от животни) вирус и не подкрепя теориите 
на конспирацията.

Защо теориите за биооръжие се появиха 
толкова бързо?

Простият отговор е, че човечеството отдавна се 
занимава с идеята за използване на биологични 
оръжия за унищожаване на огромен брой хора. Дър-
жавни или недържавни играчи могат да създадат 
опасни вируси и винаги е възможно някои от тези 
агенти да изтекат случайно или съзнателно.

Любителите на теорията за биооръжието посоч-
ват, че пазарът за морски дарове и месо в Ухан е 
само на 30 км от лабораторията, което предполага, 
че лабораторни животни, инжектирани с вируса, 
биха могли да избягат и да доведат до мутацията 
на вируса.

Daily Mail също подхранва съмненията за изпус-
нато биооръжие от лабораторията в Ухан. 

Коронавирусът 2019-nCoV е изцяло нов щам, 
свързан с вирусите MERS (MERS-CoV) и SARS 
(SARS-CoV), за които също се говори, че са разра-
ботки за биологична война.

Почти веднага след секвенирането на генома, ня-

колко руски учени предложиха връзка между SARS 
и биологичната война. Сергей Колесников, член на 
Руската академия на медицинските науки, заяви, че 
разпространението на вируса на SARS може да е 
причинено от изтичане на боен вирус, отглеждан в 
лаборатории за бактериологично оръжие. Според 
редица новинарски съобщения Колесников твър-
ди, че вирусът на атипичната пневмония (ТОРС) е 
синтез на два вируса (на морбили и инфекциозен 
паротит), естественото съединение на които е не-
възможно, тъй като тази смес никога не може да 
се появи в природа, заявявайки: „Това може да се 
направи само в лаборатория.“  А Николай Филатов, 
шеф на епидемиологичните служби в Москва, е ци-
тиран в ежедневника „Газета“, че вярва, че SARS е 
създаден от хората, защото „няма ваксина за този 
вирус неговият състав е неясен, той не е много раз-
пространен и населението не е имунизирано срещу 
него.“

Анализаторът Лари Романов (Larry Romanoff) от 
Global Research намеква, че новият коронавирус, 
заедно с MERS и SARS са насочени конкретно да 
заразяват китайци.

Какви са уликите, че причинителят е 
специално разработен вирус

медицинска помощ и болнични спешни отделения. 
Освен това токсините имат латентни периоди преди 
появата на симптомите. Затова да се идентифицира 
биоатака не е лесно и  зависи пряко дали и кога ще 
си признае самият причинител на събитието.

Често е невъзможно предварително да се опре-
делят целите на извършителя, дали намерението 
му е било да убива или е станало случайно. Също 
така може да е трудно да се разбере как се е раз-
пространил биологичният агент, било то във възду-
ха, в замърсена храна или вода или чрез директна 
инокулация. В биологичната атака броят на жертви-
те може да e малък и следователно неразпознаваем 
като умишлено заразени, особено ако причинителят 
е често срещана причина за болести в общността. 
Все пак съществуват „сиг нални лампички“ за нещо 
необичайно. Въпреки че тези улики могат да се поя-
вят и от естествени огнища и не е задължително да 
сигнализират за биологична атака, те трябва поне 
да засилят подозренията, че се случва нещо нео-
бикновено. 

. . .
Кога е използвано за първи път 

биологично оръжие?
Смята се, че биологичната война в най-примитив-

ната си форма се е случила хилядолетия назад.
Древните асирийци са използвали микроби, за да 

печелят войни. Смята се, че са заразявали вражески 
кладенци с гъбички, съдържащи химични вещества, 
подобни на ЛСД, като жертвите им изпадат в ступор. 
Ако тези апокрифни истории са верни, асирийците 
са искали само да „успокоят“ враговете, за да спе-
челят войната. Обаче последните експерименти с 
биологични оръжия са далеч по-смъртоносни, без-
смислени и разрушителни.

Кои са основните патогени в 
биологичната война?

Според документ на НАТО за биологичната вой-
на има най-малко 39 биологични агента, които могат 
да нанесат огромни поражения на врага по време 
на война. Тези агенти включват бактерии, вируси, 
рикетсии и токсини, които причиняват заболявания 
като антракс, туларемия, едра шарка, чума, ебола, 
хеморагична треска, хантавирусен сърдечно-бело-
дробен синдром (ХСБС), треска на долината Рифт 
(Рифт-Вали треска), Крим-Конго хеморагична трес-
ка и други подобни.

Възход на биологичния тероризъм

Конвенцията за биологични оръжия от 1972 г. 
(Biological Weapons Convention - BWC) не отказа на-
пълно държавите да следват програмите си за био-
логично оръжие, но тя прекрати разрастването им. 
Оттогава обаче биологичните оръжия се оказаха в 
ръцете на терористите. Членовете на японската сек-
та „Аум Шинрикио“ използват антракс и ботулинов 
токсин за различни цели, включително американска 
военноморска база в Йокосука. Ал Кайда произвеж-
да и използва биологично оръжие в Афганистан.

Култът „Аум Шинрикио“ извърши смъртоносна 
атака през 1995 г. с газ зарин в метрото в Токио, 
при която загинаха 12 души и пострадаха над 5000 
души.

Продължава и до днес размяната на необосно-
вани или недоказани обвинения в биотероризъм 
между политическите противници. Докато ЦРУ об-
винява КГБ, че е разработил ХИВ, руската шпионска 
агенция им отвръща със същото. В руската версия 
американците са създали ХИВ, за да дестабилизи-
рат Куба, докато аргументът от другата страна е, 
че КГБ го е направил да навреди на Америка. Куба 
обаче бе първата държава, която подаде жалба по 
конвенцията  BWC, заявявайки, че САЩ са пуснали 
растителен патоген. Твърдят също, макар и да не е 
доказано, че САЩ са използвали биологични аген-
ти, за да убият Фидел Кастро.

източник: 
nauka.offnews.bg

Коронавирусът - изтекло биооръжие? 
История на патогените в биологичната война

TEM изображение на BetaCoV 2019-2020 
Кредит: IVDC, China CDC

Непосредствените ефекти върху хората и евенту-
ално върху околната среда са очевидни, когато въз-
никне експлозия или се освободи химическо оръ-
жие. Но поради инкубационните периоди на инфек-
циозните патогени, въздействието на био логичното 
оръжие е безшумно и жертвите, пострадали след ос-
вобождаването му, обикновено са разпръснати във 
времето и пространството в клиники за първична 
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Еврото е религията на новия век, с неговите лъ-
жепророци и проповедници, готови да пратят все-
ки несъгласен на кладата, с неговите истерични 
сектанти. Вече е невъзможно да се направи трезва 
равносметка за ползите и най-вече за вредите от 
еврото. Критичните гласове почти не се чуват. Ев-
рото се превърна в символ на загубата на полити-
чески и икономически разсъдък, в самодостатъчна 
хипотеза, която оправдава мълчанието по всички 
останали проблеми. Политическите лидери въз-
хваляват единната европейска валута, водени от 
опортюнизъм, с цел да не изгубят избиратели. Но 
така само усилват недоволството от медийното за-
тъмнение. В крайна сметка, всяко лесно решение 
се обръща срещу авторите си. 

 
Европейският съюз, който се нарича „Ев-

ропа“, но всъщност представлява само нейна 
фракция, отдавна не вдъхновява. Разлюбва-

нето му е осезаема реалност от години.
 
Това разлюбване очевидно нараства сред стра-

ните членки и очевидното доказателство за това 
е възходът на партиите, определяни от едни като 
„популистки“, а от други – като евроскептични. 
Този съюз в момента преживява най-дълбоката 
си криза, изразяваща се в криза на идентичността 
(какво всъщност е ЕС?), но също и функционална 
криза, която намира своето проявление в Брекзит 
и в засилващата се опозиция на страни като Ун-
гария, Полша, Словакия, Австрия и Италия срещу 
останалите страни членки. Фактът, че френският 
президент Еманюел Макрон се позиционира като 
противник на унгарския премиер Виктор Орбан и 
на италианския външен министър Матео Салвини, 
е поредното доказателство за дълбоките дезинтег-
рационни процеси в Европейския съюз.

Кризата засяга всички сфери, като се почне от 
мигрантския въпрос, през икономиката, та до раз-
ногласията по така наречените „европейски цен-
ности“. Вече всички си дават сметка, че икономи-
ческото здраве на Германия бе постигнато за смет-
ка на останалите страни. Което, от своя страна, 
поражда осезаемо недоволство спрямо Германия 
във все повече страни.

До голяма степен отговорността за това е и на 
Европейския икономически и паричен съюз (ИПС), 
наричан по-просто „еврозоната“. Създадена пър-
воначално с цел да ускори евроинтеграцията, тя 
постигна обратен ефект. Но европейските лидери, 
както и част от общественото мнение, не смеят да 
си го признаят. Основната причина е, че ИПС и ев-
рото още от самото си начало бяха политически 
проект и този проект трябваше да изпълни една 
замаскирана цел: конструирането на „Федерална 
Европа“. Струва си да анализираме този феномен, 
да видим как беше създадено еврото и да просле-
дим последиците му върху страните от Европей-
ския съюз.

...
Защо еврото беше създадено като единна, а не 

като обща валута? Една обща валута, замислена 
като допълнение към националните валути и като 
инструмент при международните стокови и капи-
талови сделки в определена географска зона, би 
имала стабилизиращата роля на единната валута, 
но с по-гъвкави обменни курсове.При общата ва-
лута никой не е длъжен да фиксира завинаги об-
менния курс на валутите на страните членки. Тези 
отношения могат да се променят с оглед на иконо-
мическата ситуация на всяка отделна страна.

За никого не е тайна, че Европейският иконо-
мически и паричен съюз надхвърля пределите на 
Европейския съюз. Така е от самото начало, та до 
днес. Което не пречи еврото да се възприема като 
важен двигател за политическото структуриране 
на една „федерална Европа“.

Несъвършенството на „еврозоната“ не е от ко-
нюнктурен характер, както се опитват да го пред-

ставят, а от структурен характер. Германия създа-
де умишлено тази ситуация, защото единствено 
тя й беше изгодна. Оттук насетне бъдещето на 
Европейския икономически и паричен съюз из-
глежда повече от мрачно. Този „съюз“ вероятно ще 
последва съдбата на други подобни „съюзи“, тоест 
ще се саморазпусне. Но с това рискува да повлече 
след себе си разпада на самия Европейски съюз.

 
Еврото срещу Европейския съюз

 
Нека да сравним резултатите на еврозоната 

с тези на други страни. От таблиците по-долу са 
изключени страните от Далечния Изток, чиято ди-
намика не се различава особено, но са включени 
две европейски страни, които не са приели еврото 
като единна валута (Великобритания и Швеция), 
както и САЩ, често представяни като модел на 
федерална държава, следван от ЕС. Еврозоната 
е представена от 11 страни, съставляващи 96% 
от общия БВП, избрани поради съображения за 
статистическа достоверност. Първото, което прави 
впечатление е, че тази представителна за „еврозо-
ната“ група от държави се отличава с по-нисък рас-
теж, в сравнение с трите страни извън еврозоната.

 

Трите разглеждани периода съответстват 
на въвеждането на еврото (1994-2000), след 
това на създаването на еврозоната и накрая 
– на времето след голямата финансова 
криза. От данните е видно, че през цялото 
време еврозоната изостава по отношение 
на растежа, независимо от периодите. Това 
означава, че еврото представлява по-скоро 
спирачка. Нещо повече, с изключение на 
периода на въвеждане на еврото, съпътст-
ван от известна еуфория в част от страните, 
изоставането по отношение на икономиче-
ския растеж се увеличава, в сравнение с 
другите европейски страни и САЩ.

Така че въвеждането на еврото не само 
че не е донесло „печалба“, както непредпаз-
ливо тръбят Жак Делор и други европейски 
лидери в края на 90-те, но изглежда, че до-
принася за инертността на членуващите в 
зоната страни, дори във фазите на подем 
в международната конюнктура. Така на-
пример, в периода на „пост-финансовата 
криза“, който продължава от 2009 до 2017 
г., еврозоната бележи изоставане в растежа 
от 7,1% от БВП в сравнение с Великобри-
тания, с 10,1% в сравнение със САЩ и от 
13,1% в сравнение с Швеция.

На практика еврото функционира като 
валяк, който руши въвелите го страни. 
Нещо повече, предвид глобалната иконо-
мическа тежест на еврозоната, този разру-
шителен ефект върху растежа се разпрос-
тира и върху страните извън еврозоната. От 
тази гледна точка, еврото се явява проблем 
не само за страните, които са го приели, но 
и за цялата световна икономика. Дори мо-
жем да заключим, че най-развитите страни 
от еврозоната пропорционално са понесли 
по-големи щети от еврото в дългосрочен 
план. Но извън проблема с растежа, еврото 
изглежда не упява да предпази страните, 
които са го въвели, от колебанията на съ-
щия този растеж.

 Така например, еврозоната, независимо 
от колективния си характер, преживява по-

големи колебания, отколкото трите страни, които 
използваме за сравнение.  

 
Еврото е един „монетарен Атила“: 

където мине, трева не никне.
Във Франция то оказва разрушителен ефект 

както върху растежа, така и върху заетостта. То 
разрушава равновесието между бюджетите на раз-
личните системи за социална защита (безработни, 
пенсии) и публичния бюджет. Но ако можем лес-
но да изчислим какво ни е струвало еврото (като 
растеж, безработица и различни дефицити),  то 
много по-трудно е да измерим до каква степен то 
е деформирало нашата икономика и нашето об-
щество. Защото щетите от еврото не са само ди-
ректни. То е фактор и за финансиаризацията на 
нашите икономики, за деформацията на тяхната 
структура и за нарастване на социалните неравен-
ства. От тази гледна точка, равносметката от въ-
веждането на еврото тепърва ще се пише.

* Жак Сапир е професор по икономика
в Парижкото Висше училище за социални 

науки, чуждестранен член 
на Руската Академия на науките.

Превод (със съкращения): „Гласове“

Може ли еврото да 
разруши Европа? КВ

А
Н

ТО
В

 
П

Р
Е

ХО
Д

 
5



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

6 7

Едуард Сноудън е роден в Елизабет сити, Се-
верна Каролина, и израства в сянката на Форт 
Мийд. Системен инженер по образование, той 
работи като държавен служител в Централ-
ното разузнавателно управление и след това 
на договор с Агенцията за национална сигур-
ност. Сноудън получава множество награди за 
дейността си в служба на обществото, сред 
които наградата „Райт Лайвлихуд“ (Награда за 
правилен начин на живот), германската награда 
„Разобличител“, наградата „Риденур“ в катего-
рията „За истината“ и медал за храброст „Карл 
фон Осиецки“ от Международната федерация 
по правата на човека. 

ОТКЪС ОТ КНИгАТА
„ЛИЧНО ДОСИЕ“

 
Казвам се Едуард Джоузеф Сноудън. По-рано 

работех за правителството, но сега работя за хо-
рата. Бяха ми необходими близо три десетиле-
тия, за да осъзная, че между двете има разлика, 
и когато го разбрах, си навлякох леки неприятно-
сти в службата. В резултат на това сега прекар-
вам времето си, като се опитвам да предпазя хо-
рата от човека, който бях по-рано – шпионин на 
Централното разузнавателно управление (ЦРУ) 
и Агенцията за национална сигурност (АНС), 
обикновен млад технолог, който се стреми да из-
гради един по-добър свят – сигурен бях, че ще е 
по-добър.

 
Кариерата ми в Разузнавателната общност на 

Съединените щати* продължи само седем годи-
ни. С изненада установих, че това е едва една 
година повече от времето, което после прекарах 
в изгнание в страна, която не избрах по свое же-
лание. По време на онази седемгодишна работа 
обаче участвах в най-значителната промяна в 
историята на американския шпионаж – преми-
наването от наблюдение на отделни набеляза-
ни индивиди към масово наблюдение на цялото 
население. Аз спомогнах за технологичното му 
осъществяване, за да може правителството да 
събира всички дигитални комуникации в света, 
да ги съхранява постоянно, за вечни времена, и 
да ги претърсва, когато пожелае.

След терористичните атаки на 11 септември 
Разузнавателната общност се разкъсваше от 
чувство за вина, че не е успяла да опази Съе-
динените щати и е допуснала най-опустошител-
ната и най-разрушителна атака в страната след 

бомбардировката над Пърл Харбър. В отговор 
лидерите на САЩ поискаха да изградят систе-
ма, която никога повече няма да им позволи да 
ги изненадат и хванат неподготвени. В основата  
трябваше да бъдат технологиите – нещо непо-
знато за армията им от бакалаври по политиче-
ски науки и магистри по бизнес администрация. 
Вратите на най-тайните разузнавателни служби 
бяха широко отворени за млади специалисти 
като мен. И така технологичните факири насле-
диха света.

... 
С две думи, работата по управление и свърз-

ване на потока от разузнавателни данни се пре-
върна в задача как те да се съхраняват постоян-
но, а това на свой ред се трансформира в задача 
да се гарантира данните да са всеобщо достъпни 
и да може да се търси в тях. Тези проекти ми се 
изясниха в Хавай, където се преместих, когато 
на двайсет и девет години подписах нов договор 
с АНС. Дотогава работех на принципа „необходи-

мост да се знае“, без да мога да разбера кумула-
тивната цел зад специализираните ми отделни 
задачи. Едва в този земен рай най-после можех 
да прозра как всичко, което вършех, се свързва 
в едно цяло, като частите на гигантска машина, 
която образува система за глобално масово на-
блюдение.

В тунел, дълбоко под една нива с ананаси – 
бивша подземна фабрика за самолети от време-
то на нападението над Пърл Харбър, – аз седях 
пред компютърен терминал, от който имах нео-
граничен достъп до комуникационните канали 
на почти всеки мъж, жена и дете по света, кой-
то е набирал телефонен номер или е докосвал 
компютър. Сред онези хора бяха 320-те милиона 
мои сънародници американци, които бяха на-
блюдавани във всекидневния си живот, без да са 
направили нищо – те просто водеха обичайния 
си живот. Това наблюдение представляваше гру-
бо нарушение не само на Конституцията на Съ-
единените щати, но и на основните ценности на 
всяко свободно общество.

Причината, поради която четете тази книга, е, 
че аз извърших нещо опасно за човек в моето 
положение: реших да кажа истината. Събрах по-
верителни документи на Разузнавателната общ-
ност, които свидетелстваха за закононарушени-
ята на правителството на САЩ, и ги предадох на 
журналисти, а те ги проучиха и ги публикуваха 
пред скандализирания свят.

Тази книга е за причините, които доведоха до 
моето решение – моралните и етичните принци-
пи, от които произлезе, и за това как се породиха 
тези принципи – с други думи, това е книга и за 
моя живот.

От какво се състои животът? Повече от оно-
ва, което казваме, и дори повече от онова, което 
правим. Животът е също така какво обичаме и 
в какво вярваме. За мен онова, което обичам и 
в което вярвам най-много, е връзката между хо-
рата и технологиите, с които е постигната тази 
връзка. Тези технологии, разбира се, включват 
и книгите. Но за моето поколе- ние в голяма сте-
пен връзката е интернет.

Преди да изтръпнете, защото познавате ток-
сичната лудост, заразила този кошер сега, тряб-
ва да разберете, че някога, когато започнах да го 
опознавам, интернет беше нещо съвсем различ-
но. Беше приятел и родител, общност без грани-
ци и ограничения, един глас и милиони гласове, 

„ЛИчнО ДОСИЕ“ на Сноудън: 
ЗА ВЛАСТТА, КОЯТО ПО ДЕФИНИцИЯ ЗАСЯгА 
НЕВИННИТЕ МНОгО ПОВЕЧЕ ОТ ВИНОВНИТЕ

Едуард Сноудън, човекът, който рискува всичко, за да разкрие системата за масово наблюдение на американското правителство, споделя за първи път 
своята история, включително как е помагал в създаването на тази система и какво го мотивира да направи своите разкрития в опит да я унищожи. 

 На 17 септември 2019 г. в Съединените американски щати излиза една от „най-горещите“ съвременни автобиографии, а именно „Лично досие“ (Permanent 
Record) на бившия сътрудник на американските тайни служби Едуард Сноудън. Още в същия ден, към обвиненията за шпионаж и кражба на държавна соб-
ственост, правителството на САЩ добавя поредно дело срещу Сноудън -  за нарушаване на служебни споразумения, задължаващи го да не огласява секретна 
информация за дейността, която е извършвал. Отново става дума за информация, сериозно уронваща престижа на Агенцията за национална сигурност (АНС) 
и Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ. Мемоарите на Сноудън бързо се превръщат в бестселър и в едно от най-обсъжданите нонфикшън 
заглавия, но в началото на годината американският съд разпореди, че реализираните в страната приходи от книгата следва да отиват в американската хазна, 
а не при нейния автор. Паралелно, дискусията между тези, които смятат Сноудън за герой-разобличител на „тъмните страни“ на американското разузнаване 
и тези, които го възприемат като предател и търсач на слава, не стихва. 

Мемоарите „Лично досие“  се състои от три части, в които за първи път Сноудън разкрива детайли от личния си живот на „момче от Белтуей“, отделя вни-
мание на промените, настъпили в областта на информационните технологии, за да премине към работата си в тайните служби и системата за масово наблю-
дение, поддържана от американското разузнаване. 

В автобиографията си Сноудън отново се спира на техническите подробности на механизмите за масово наблюдение, начините, по които се прилагат и раз-
ширяват обхвата си, като специфичните термини и технологии са представени така, че да бъдат понятни и за хората, които не се занимават с програмиране 
и криптиране. По този начин личните мемоари се превръщат в своеобразен летопис на дигиталната епоха и технологии от най-ново време.  

За първи път в „Лично досие“ се разкриват и подробности от живота на Сноудън в Москва, където бяга през 2013 г., получавайки временно политическо 
убежище. Сноудън и днес живее „под прикритие“ в руската столица. 

Причината, поради която четете тази книга, е, че аз извърших нещо опасно за човек в моето положение: реших да кажа истината. Събрах поверител-
ни документи на Разузнавателната общност, които свидетелстваха за закононарушенията на правителството на САЩ, и ги предадох на журналисти, 
а те ги проучиха и ги публикуваха пред скандализирания свят.

Тази книга е за причините, които доведоха до това решение - моралните и етичните принципи, от които произлезе, и за това, как се породиха тези 
принципи – с други думи, също така това е книга и за моя живот. Едуард Сноудън, „Лично досие“
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Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

обща територия – заселена, но неизследвана от 
различни племена, които живееха в мирно съ-
седство, и всеки член беше свободен да избира 
името, историята и обичаите си. Всички носеха 
маски, но въпреки това тази култура на аноним-
ност чрез множество имена произвеждаше пове-
че истина, отколкото лъжа, защото беше творче-
ска и в дух на сътрудничество, а не комерсиална 
и конкурентна. Разбира се, имаше конфликти, но 
преобладаваха доброжелателството и добрите 
чувства – истински новаторски дух.

Тогава ще разберете защо твърдя, че днешни-
ят интернет е неузнаваем. Заслужава си да се 
отбележи, че тази промяна е съзнателен избор, 
резултат от системно усилие от страна на едно 
привилегировано малцинство. Ранният натиск да 
се превърне търговията в електронна търговия 
бързо доведе до създаването на икономически 
балон и после, в самото начало на хилядолети-
ето – до спукването му. След това компаниите 
бързо осъзнаха, че хората, които използват ин-
тернет, се интересуват много по-малко от харче-
не на пари и много повече от споделяне с други 
хора, и че общуването, което интернет правеше 
възможно, може да бъде монетизирано. Ако вли-
зайки онлайн, хората искаха преди всичко да мо-
гат да кажат на семейството, приятелите си и на 
непознати как са и какво правят, и на свой ред 
да разберат как са и какво правят семейс- твото, 
приятелите им и непознати, тогава компаниите 
трябваше само да измислят начин да се поставят 
в средата на този социален обмен и да го пре-
върнат в печалба.

Това беше началото на надзираващия капи-
тализъм и краят на интернет – такъв, какъвто го 
познавах.

Срина се творческият интернет и бяха спусна-
ти кепенците на безброй хубави, предизвикател-
ни индивидуалистични уеб сайтове. Обещанието 
за удобство накара хората да заменят личните 
си сайтове – които изискваха постоянна и трудо-
емка поддръжка – със страница във „Фейсбук“ 
и регистрация в „Джимейл“. Човек лесно може-
ше да повярва, че притежава едно или друго, но 
всичко беше просто илюзия. Навремето малцина 
от нас го разбираха, но нищо от това, което про-
дължихме да споделяме, вече не ни принадлеже-
ше. Наследниците на компаниите за електронна 
търговия, които се бяха провалили, защото не 
можаха да намерят нищо, към което проявяваме 
интерес да купим, сега продаваха нов продукт.

 
Новият продукт бяхме Ние.
 
Нашето внимание, занимания, местоположе-

ние и желания – всичко за нас, което разкрива-
хме съзнателно или неволно, се наблюдаваше и 
продаваше тайно, така че да забави неизбежното 
усещане за нахлуване в личния ни живот, което 
за повечето от нас идва едва сега. И това наблю-
дение щеше да продължи да е активно насър-
чавано и дори финансирано от армия от прави-
телства, алчни за огромния обем разузнавател-
ни данни, с които ще се сдобият. В началото на 
ХХІ век, освен някои регистрации и финансови 
трансакции, другите онлайн комуникации не бяха 
криптирани. Това означаваше, че в много случаи 
правителствата дори не трябваше да си правят 
труда да се обръщат към компаниите, за да уз- 
наят какво правят клиентите им. Правителствата 
можеха да шпионират света, без да кажат на ни-
кого.

Американското правителство, в пълно неза-
читане на учредителната си харта, стана жертва 
именно на това изкушение и щом веднъж вкуси 
плода на отровното дърво, беше обзето от без-
милостна треска. Правителството на САЩ тайно 
се сдоби със силата на масовото наблюдение 
– власт, която по дефиниция засяга невинните 
много повече от виновните.

Едва когато проумях по-добре какво означа-
ва това наблюдение и какви поражения нанася, 
ме обсеби мисълта, че ние, хората – не само от 
една държава, а в целия свят, – никога не сме по-
лучавали глас или поне шанс да изразим гласно 
мнението си в този процес. Системата на почти 
всеобщо наблюдение беше внедрена не само 
без наше съгласие, но и по начин, който умиш-
лено скри всеки аспект на програмите си от на-
шето знание. На всяка стъпка променящите се 
процедури и последиците им оставаха скрити от 
всички, включително от повечето законодатели. 
Към кого можех да се обърна? С кого можех да 
говоря? Дори да прошепнех истината – пък било 
то на някой адвокат или съдия, или на Конгре-
са, – това означаваше да извърша толкова тежко 
престъпление, че само едно основно описание 
на фактите в най-общ вид би ми навлякло дожи-
вотна присъда във федерален затвор.

Бях объркан и изпаднах в мрачно настроение, 
докато се борех със съвестта си. Обичам стра-
ната си и вярвам в държавните служби. Цялото 
ми семейство, родословието ми от векове назад 
изобилства от мъже и жени, които са прекара-
ли живота си в служба на тази страна и нейни-
те граждани. Самият аз бях положил клетва за 
вярност при постъпването си на работа – не към 
някоя агенция или управление, нито дори към 
някое правителство, а към народа, в подкрепа 
и защита на Конституцията, чиято гаранция на 
гражданските свободи беше толкова скандално 
нарушена. Сега бях нещо повече от част от това 
нарушение: аз бях съучастник в него. Цялата ра-
бота, която вършех толкова години – за кого ра-
ботех? Как трябваше да балансирам договора си 
за конфиденциалност с агенциите, които ме нае-
ха на работа, и клетвата, която бях положил към 
основополагащите принципи на страната си? На 
кого или на какво дължах по-голяма лоялност? 
На кой етап ставах морално задължен да наруша 
закона?

Разсъждаването върху тези принципи ми доне-
се и отговорите. Осъзнах, че ако говоря открито 
и разкрия пред журналисти докъде се простират 
нарушенията, извършвани от родината ми, това 
не означава, че призовавам към нещо радикално 
като събаряне на правителството, нито дори към 
разрушаването на Разузнавателната общност. 
Означаваше да се завърна към стремежите на 
идеалите, декларирани от самото правителство 
и Разузнавателната общност.

Свободата в една страна може да се измери 
само по степента на уважението й към правата 
на нейните граждани и аз съм убеден, че тези 
права са всъщност ограничения на държавната 
власт, които определят точно къде и кога едно 
правителство не бива да нарушава онази сфера 
на лични или индивидуални свободи, която по 
времето на Американската революция се е нари-
чала „свобода“, а по времето на интернет ре- во-
люцията се нарича „лично пространство“.

Изминаха шест години, откакто оповестих 
разкритията си, защото станах свидетел как ре-
шимостта на така наречените напреднали пра-
вителства в целия свят да опазят личното прос-
транство – което аз, както и Организацията на 
обединените нации смятаме за основно човеш-
ко право – спада стремително. През тези години 
обаче упадъкът продължи, докато демокрациите 
регресираха към авторитарен популизъм. Тази 
регресия е най-очевидна в отношението на пра-

вителствата към медиите.

Опитите на някои политици да делегитимират 
журналистиката са подпомогнати и подстрекава-
ни от повсеместна атака срещу принципите на 
истината. Истинското умишлено се комбинира с 
фалшивото чрез технологии, които могат да уве-
личат това комбиниране и да създадат безпреце-
дентно глобално объркване.

Познавам достатъчно отблизо този процес, за-
щото създаването на неистинност винаги е било 
най-тъмното изкуство на Разузнавателната общ-
ност на САЩ. Същите агенции, които само по 
време на моята кариера манипулираха разузна-
ването да създаде повод за война – и използваха 
незаконни политики и сенчесто законодателство, 
за да разрешат отвличането като „принудително 
предаване на лица“, изтезанията като „разши-
рени методи на разпит“ и масовото наблюдение 
като „записване на данни на едро“, – не се поко-
лебаха нито за миг да ме нарекат китайски двоен 
агент, руски троен агент и по-лошо: „милениал“*.

Можеха да говорят такива неща, при това сво-
бодно, до голяма степен защото аз отказах да се 
защитавам. От момента, в който направих раз-
критията си, досега, бях твърдо решен да не съ-
общавам подробности за личния си живот, които 
може да причинят още неприятности на семей-
ството и приятелите ми, а те вече страдаха дос-
татъчно заради моите принципи.

Колебаех се дали да напиша тази книга, за-
щото се притеснявах, че ще увелича тази болка. 
Накрая беше по-лесно да взема решението да 
извадя на показ доказателства за закононаруше-
нията на правителството, отколкото да разкажа 
за собствения си живот. Нарушенията, на които 
станах свидетел, изискваха действия, но никой 
не пише мемоари, по причина че не може да ус-
тои на повелите на съвестта си. Ето защо реших 
да поискам разрешението на всеки член на се-
мейството си и на всеки приятел и колега, който 
е споменат или по някакъв начин е разпознаваем 
на тези страници.

Точно както отказвам да помисля, че аз съм 
единственият, който може да прецени докъде 
трябва да се простира личното пространство на 
друг човек, не мислех, че сам ще мога да преценя 
коя от тайните на страната ми трябва да стане 
известна на обществото и коя – не. Затова раз-
крих правителствените документи само на някол-
ко журналисти. Всъщност броят на документите, 
които разкрих директно на обществото, е равен 
на нула.

И аз, и онези журналисти мислим, че прави-
телството има право да запази в тайна някаква 
част от информацията, с която разполага. Дори 
на най-прозрачната демокрация в света може да 
є бъде позволено да засекрети например само-
личността на агентите си под прикритие и прид-
вижването на войските си на терен. Тази книга не 
съдържа такива тайни.

Да разкажа за живота си и в същото време да 
опазя личното пространство на хората, които 
обичам, както и да не разкрия легитимни прави-
телствени тайни, не е лесна задача, но е моя за-
дача. Между тези две отговорности – там ще ме 
намерите.

източник: glasove.com
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Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”,  „Сиела”,  „Колхида”,  
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  
„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и 

„Искър”.  Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: 
www. kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 
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На книжния хоризонт 
през изминалата го-
дина се появи книга, 

предизвикала интереса на 
специалисти и широк кръг чи-
татели, интересуващи се от 
българското минало - „Кул-
турно-историческото на-
следство в периода на Бъл-
гарското Възраждане отра-
зено в документи от българ-
ските архиви: организация, 
управление и социализация 
(към въпроса за зараждане 
на българската библиогра-
фия)“ от д-р Атанас Панчев. 

Книгата представлява из-
следване на формирането на 
структурата на българското 
културно-историческо наслед-
ство през епохата на Възраж-
дането, разкриване на идей-
но-естетическите търсения в 
средата на 19 век и проучване 
на зараждането на българска-
та библиография с проследя-
ване на развитието и до Ос-
вобождението на България от 
османско робство през 1878 
година. 

Изследването разглежда 
българската духовност в ус-
ловията на османската кул-
турна среда и формирането 
на българските възрожденски 
книжовни традиции. Съще-
временно то разкрива изграж-
дането на основните елемен-
ти на българското културно-
историческо наследство и 
поставянето на основите на 
българското музейно дело 
като източник на родолюбие 
в епоха, в която стремежа на 
османските власти и гръцки-

те фанариоти е бил да иззе-
мат артефактите, отнасящи 
се до някогашната българска 
история с цел заличаването 
и.Втората му част се отнася 
до изясняване на периода на 
зараждането на българската 
библиография и обогатяване-
то и до 70-те години на 19 век.

По много от разглежданите 
в изследването въпроси има 
отделни разработки и публи-
кации от различни учени, чес-
то в доста обширен план. 

Достойнството на насто-
ящото изследване обаче е, че 
освен нови данни, извлечени 
от архивни документи и но-
вооткрити извори, авторът на 
базата на досегашните науч-
ни проучвания прави един от 
малкото опити за цялостна 
картина на оформянето на 
структурата на българското 
културно-историческо наслед-
ство през Възраждането. На-
ред с това изследването има и 
много други плюсове и прино-
си за обогатяване на знанията 
за Възраждането, които тряб-
ва да се отбележат. 

Един от тези плюсове, кой-
то заслужава особено вни-
мание, е проучването на ди-
фузията на чуждите култури 
през 19 век със зараждащата 
се новобългарска култура - 
недостатъчно изяснена обек-
тивно поради тълкованието и 
досега в зависимост 
от политическата 
конюнктура на мо-
мента. Определено 
може да се каже за 
чест на автора, че е 
успял в общи линии 
да разгледа този въ-
прос обективно, без 
да гледа наляво или 
надясно или на из-
ток или на запад.   

Друг въпрос, кой-
то досега е разглеж-
дан главно литера-

туроведчески, е този за идей-
но-естетическите търсения в 
средата на 19 век, свързани с 
Одеския поетичен кръг и ре-
волюционния поетичен кръг, 
включващ Добри Чинтулов, 
П. Р. Славейков, Иван Вазов, 
Христо Ботев и др. Авторът 
търси и намира връзката им 
с културно-историческото на-
следство. 

В изследването е показана 
и подчертана двупосочната 
дейност на българските въз-
рожденци, които е трябвало 
да се борят от една страна за 
оцеляването на българското 
културно-историческо наслед-
ство, а от друга страна да ра-
ботят за това почти нелегално 
в обстановка на извършване 
на събирателска работа на 
български старини и от осман-
ските поробители и гръцките 
фанариоти, чиято дейност 
обаче е била за събиране и 
унищожаване на исторически-
те артефакти.

От изследването може мно-
го да се научи и за обществе-
ната активност  на видни бъл-
гарски писатели от средата на 
19 век, чиято дейност е проу-
чена досега главно от литера-
турна гледна точка. Оказва се, 
че те имат и богата общест-
вена дейност, неизвестна на 
широката публика, допринес-
ла за опазването на българ-

ското културно-историческо 
наследство или за началото 
на развитието на българската 
библиография.

Книгата има голям принос и 
за краеведческата история. В 
нея са упоменати доста възро-
жденци с национален принос 
по места в някоя от културни-
те области по онова време, 
били първопроходци в учили-
ща или читалища или изявили 
се като отделни личности. 

В изследването има отдел-
на глава за музейното дело 
като един от елементите на 
структурата на българското 
културно-историческо наслед-
ство. В нея се описва кои са 
заслужилите за развитието 
му - персонално и като ин-
ституции. В изложението се 
откроява особено ролята на 
читалищата като оригинална 
българска културно-образова-
телна форма по онова време,  
изпълняваща ролята си и до-
сега. 

Чест прави на автора, че се 
е заел и с проблема за зараж-
дането на българската библи-
ография от началото на 19 век 
до 70-те му години, по който 
работят немного специалисти. 
В хода на изложението е от-
делено много място както на 
първите пионери на българ-
ската библиография, така и на 
онези, които имат значителен 

принос за развитието и. Ори-
гинален негов принос е изя-
сняването на връзките на биб-
лиографията с журналисти-
ката, което е било тогава при 
липсата на държавност може 
би най-удачно. Друго ориги-
нално хрумване на автора е 
изтъкването на спецификата 
на препоръчителната библио-
графия, особено важна в един 
период на разнообразна по 
характер издавана литерату-
ра, в която българския чита-
тел трябвало да се ориентира 
според интересите си. 

Авторът е направил много 
сериозно проучване на архи-
ви и  документи, както и на 
изследвания по работените 
теми, започвайки с автори от-
преди век и стигайки до наши 
дни, за да може да даде ця-
лата картина на оформящата 
се структура на българското 
културно-историческо наслед-
ство, както и на началото на 
българската библиография.

Нещо, което е и  голям плюс 
на представеното изследване, 
е, че езикът му въпреки точния 
научен израз не е натруфен с 
чуждици, както напоследък 
често се случва претенциоз-
но в някои изследвания, а е 
разбираем и за обикновените 
читатели с интерес към исто-
рията.

Като цяло изследването е 
един задълбочен анализ на 
структурирането на българ-
ското културно-историческо 
наследство,  което е показано 
в развитие през Възраждане-
то, както и на зараждането на 
българската библиография, 
и може да се определи като 
основа за един университет-
ски курс. Същевременно то 
може да послужи и като база 
за следващи изследвания на 
специалисти или докторанти, 
което ще обогати с нови све-
дения периода на Българско-
то Възраждане. 

Акад. проф. Димитър 
Папазов

Културно-историческото наследство и 
зараждането на българската библиография 

в периода на Българското Възраждане -
В ПОЛЕЗРЕНИЕТО НА НОВО НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ


