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В  "Светло  и Тъмно" авторът ни връща в годините на "КОМУНИЗЪМЪТ", 

както  го наричат съвременните историци. 

Имало ли е в България комунизъм или си остана неосъществен блян? Не 

достигнахме и "СОЦИАЛИЗЪМЪТ". Остана мечта явила се на хоризонта, както в 

анекдота за Вуте: "Колкото се приближаваме към него, той толкова се отдалечава от 

нас!" 

Хулните думи, които изказват и повтарят за тоя период от историята ни са 

непознаване и злоба. Трябва да си живял преди това време, за да го оцениш. А 

Вълкан бе живял преди него, когато за основната част от българите бе единственият 

бог ХЛЯБЪТ. Той беше и в молитвата, която заустявахме в първия учебен ден: "... 

хлябът наш, който ни го даваш всеки ден, дай ни го и днес...!” За трудното му 

получаване научавахме от най-ранна възраст, когато събирахме изпуснатите от 

жетварите класчета. Класчетата се събираха по време на жетва, по време на 

превозване, по време на харман. Децата растяха със страх пред това божество и се 

стремяха да не разпиляват и трошица. Помнеха назиданието: "Натрошил си хляб, ще 

те фати за очите, ще ослепееш! Помниш ли как се събираше зрънце по зрънце?!" 

Раслите при "комунизма" не помнят мъчителното събиране "зрънце по зрънце”, 

защото тогава добиването на хляба бе механизирано. Основната част от българите бе 

спасена от непосилния труд. 

През тоя период някогашна изостанала аграрна България стана индустриална 

държава. Полуграмотният български народ достигна по образование най-

напредналите страни. Процъфтя българското село и всеки трудещ се в градовете 

имаше собствено жилище, макар че сегашните богаташи ги оплюват с презрение – 

"панелки". 

Изграждането от изостанала в индустриална България стана с усилията на 



целия народ. С ниско платен и неплатен труд. Но нямаше безработни и армия от 

трудоспособни хора да ровят в кофите за боклук. И най-мързеливите бяха принудени 

да работят и да не живеят на гърба на трудещите се. 

Вярно е, че за върхушката СОЦИАЛИЗЪМЪТ бе изграден, че всред тях 

съществуваше борбата за надмощие, подлизурство, интриги, домогвания до 

ръководни постове на некъдърни и малокултурни. 

Порочното лансиране на некадърници забавяше икономическото и духовно 

развитие на страната. В писаното от Вълкан Дапчев и в епилога на Иван Даракчиев е 

казано за практиката да се поставят на ръководни места хора некъдърни, защото в 

миналото те или родителите им са "боядисали в червено щъркелови крила". 

Привилегиите не свършваха само със звания и пенсии. Наследяваха се от 

синове и внуци. За отрочетата се отваряха вратите на висшите училища без конкурси, 

по списък и след това некадърниците ставаха началници на талантливите. 

Залегналото в перспективния и годишен план се издигаше в култ. Недомислията се 

осъществяваха само защото са залегнали в плана. Най-стриктно се изпълняваха 

недомислията от некадърниците. 

Снизходителен е авторът на книгата към ЮДАТА на двайсетия век. Виновно 

или по-виновно е било обкръжението му. Юдата предаде стремежите на една трета 

от човечеството и лиши от мечти всички трудещи се в света за постигане на 

социално равенство. Християнският Юда предал само един човек, а Юдата на 

двайсетия век – цялото човечество. Бащите предадоха народа, а отрочетата ограбиха 

построеното през годините на социализма. Ограбили държавата, те се впиха подобно 

на кърлежи във властта. Извършените грабежи не са престъпления, а практики – 

корупционни практики. И всички грабежи са забулени зад анонимни олигархии и 

мафиоти – те са безименни. Добре, че от време на време сами се поразреждат, за да 

ги разберем кои са. 

Знае се престъпникът, налице е престъплението, "ама като няма закон за него!" 



Тогава извършителят се праща в Пленарна /без да се членува/ зала, за да му се 

осигури имунитет. 

Намери се и закон и КАЗУС, за да се задържи момчето сплашило с фалшив 

пистолет НАЙ-МЪДРИЯ ПОЛИТИК В СТРАНАТА. Явиха се застъпници за 

политика-гений на прехода, а момчето с детската играчка вкараха в затвора, след 

като гавазите на политика-чудо го смачкаха с подковани ботуши. 

Потоци крокодилски сълзи се изливат в пленарна /без пълен член/ зала за 

грижите на хора с увреждане. Ежегодно растат и сумите от държавния бюджет. 

Ползваните, а много често неползвани, помощни средства се изхвърлят в кофите за 

боклук, за да се закупуват нови от най-далечните краища на света, защото фирмите 

раздаващи помощните средства са на почитаемите МИНИСТЪРКИ на Социалните 

грижи. За да се прикрият собствениците на фирмите, по два пъти  в  годината  се 

"ЛИЦЕНЗИРАТ". 

В КОМУНИСТИЧЕСКА България се произвеждаха машини. Сега не може да 

се създаде цех за производство на тия помощни средства и друг за ремонт и 

хигиенизиране на ползваните. Бълва се внос и в цялата страна се лепят обяви за 

безплатни помощни средства. 

Подобна е картината и с подарените на монополите Електрификация, 

Топлофикация, Водоснабдяване. Ежемесечно се събират суми от потребителите, не 

се заделят суми за задължителните амортизационни отчисления, печалбите се 

изнасят в чужди банки и чакаме да ни дойдат ЧУЖДИ инвестиции. Десетки 

милиарди били нужни, за капитални вложения във Водоснабдяването, в 

Електрификацията, в Топлофикацията. 

В  пленарна зала /без пълен член/ се гласува закон за размера на подаръците 

давани на служителите в съответното министерство. И да не забравяме, там 

експертите се назначават само с получено образование в западни университети. Деца 

на строители на СОЦИАЛИЗЪМЪТ. 



По-справедлив строй от социализма досега не е измислен. Изграждането му 

започна с неизброими човешки жертви и неимоверни усилия. Предаден бе от мъжете, 

на които народът бе гласувал най-високо доверие. 

Сега овластилите се кърджалии лъжат с обещания, които никога няма да 

изпълнят. Все още има наивници, които се лъжат и крещят да им се даде ШАНС. 

Нужни са ни още 50 години, за да даваме ШАНС на мошениците. Трудна е борбата 

между тезите за Социализъм и Демокрация, защото демократите имат неоспорим 

аргумент: “Вярно е, че нямаше безработица, но нямаше банани!”. Когато се наситим 

на банана, може би ще прогледнем. Нужни са ни съжденията на Вълкан Дапчев от 

книгите му, но у колко души те ще попаднат?! И ако попаднат, ще бъдат ли 

разбрани?! 

 

София, септември 2013 г.  
 


