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2018 ХВАЛБИ, ГЛОБИ И ПАТЕРИЦИ!

„Нали най-много прилича на Глупостта да бъде
сама тръбач на своите похвали и лира на самата себе
си. Кой би ме изобразил по-добре от мен самата?“

А

Еразъм Ротердамски, „Възхвала на глупостта“.

ко слушаме управляващите, благодарение на тях 2018
година буквално е върнала България на политическата
карта на Европа и света. То не беше европредседателство, не беше софийска среща на лидерите на страните
от Западните Балкани с лидерите на ЕС, домакинство на срещите ЕС-Турция в Евксиноград и Източна Европа – Китай в
София, Договор за приятелство и добросъседство с Македония. И дори подписването на договора между Атина и Скопие,
по силата на който Македония се съгласи да не претендира за
гръцкото историческо наследство и територия, да промени Конституцията си и да се нарече Република Северна Македония.
На стр. 2

Форумът в Маракеш и
редуцирането на България

Русофобията като антропологична
катастрофа
Н
а 11 октомври м.г, в
София, бе проведена
Национална научна
конференция „Русофобството – причини, етапи, форми и институции“.
На нея, всеобщ интерес предизвика прочетеното от доц.
д-р Валентин Вацев резюме
на неговото изследване „Русофобията, като антропологична катастрофа“. „Нова
Зора“ вече разполага с пълния текст на студията на именития геополитик
и политолог. Предлагаме текста в три последо-

П

олитическият и пропаганден смисъл на
нашата конференция
е очевиден – и все пак
аз бих се опитал да го заобиколя, доколкото е възможно, защото мисля, че главната задача
на този етап е да се внесе ред
в понятията. Затова, впрочем,
мисля, че трябва да бъдат приветствани всички опити да се
гради теория по въпроса. Разбира се, не можем да започнем
с дефиниции, те би трябвало да

вателни броя на просветеното
внимание на нашите читатели с непоколебима увереност
за неговото профилактично
значение. Намираме, че е особено опасна за народа и държавата ни разгръщащата се
в българските средства за масова информация антируска
пропагандна капания. Волята
за тази русофобска пандемия
е с очевиден извън национален интерес и базиране. Предупреденият, обаче, винаги е въоръжен. Да си
припомним тази мъдрост.

Доц. д-р Валентин Вацев
дойдат най-накрая, като резултат от съдържателна интелектуална работа върху фактическия материал.
1. И все пак аз бих искал
да започна не с това какво е
русофобията, а какво тя не е.
Вярвам, че много хора ще се съгласят, че тя не е отбелязване
и посочване на отделни неприемливи факти или дори
тенденции. Затова, например,

когато аз отбелязвам абсолютно престъпния характер на
режима, който се беше закрепил в Кремъл в края на миналия век (и как да забравим, че
именно този режим два пъти
се намесва по особено брутален начин във вътрешно-политическия живот на България –
първия път при свалянето на
Т.Живков, а втория път седем
години по-късно при свалянето на правителството на Демократичната левица), когаЗОРА Е !

то отбелязвам своята ненавист и отвращение към руската олигархия – за нея се
твърди, че вече не е във властта,
но очевидно все още е твърде
близко до нея; а също и когато отбелязвам различни, според мен реални проблеми на
днешната управленска практика на Кремъл – аз не се съгласявам да бъда наричан русофоб. Всъщност, ако всичко
изброено дотук беше русофобия – тогава главният русофоб би бил съвкупният 140
милионен народ на Русия.
Затова аз твърдя, че русофобията е нещо по-друго,
нещо по-различно от обикновената и понякога неизбежно сурова критика на
различни културни и управленски практики в Русия.
Без да претендирам за дефиниция, аз твърдя, че русо-

фобията се появявя тогава,
когато се загубва усета за място и време, за пространство и
история, за логическа консеквентност и доказателственост, когато спре интересът
(а той е задължителен за всяко сериозно изследователско
мислене) към разликите между универсално, партикуларно и сингуларно, т.е. към самата категориална структура на мисленето. В този смисъл русофобът е конструктор
на митологеми, като след като
ги е произвел, успява и да живее вътре в тях. По този начин
в днешния секуларизиран западен свят (и това е особено
вярно именно за англосаксонския свят) русофобията е секуларизиран еквивалент на
ужаса от Врага на човешкия
род.
На стр. 8-9
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З

а визитите на Бойко
Борисов в Саудитска
Арабия, ОАЕ, Египет,
Израел и Мароко да не
говорим, нито за неговите
прелитания до балканските
столици и Брюксел. Добавете призивите му за (де)милитаризация на Черно море, в
което трябваше да плуват яхти
и платноходки, а по плажовете да загарят туристи, и като
сравните всички тези розови
сънища с реалните резултати
и ползите им за България, ще
помислите че има нещо пророческо във факта, че министърът на българското евро
председателство Лиляна Павлова завърши своята мисия
с патерици. Май и българската
политика, при всичките хвалби
на нейните автори, си „счупи
крака“. Но, млъкни, сърце, глава да е здрава! От Нова година
министър Павлова ще оглави
Международния център за сътрудничество на ЕС, Източна
Европа и Китай.

за коледни добавки на пенсионерите и вдигане на пенсиите от 1 юли 2019 г., за коледни бонуси в МВР и държавните агенции, начело с Търговския регистър. Но не случи той
на народ, който цени добрините, ами иска още и още. И мърмори, че глобата от 77 милиона евро, която ЕК наложи на БЕХ заради монопола
на „Булгартрансгаз“, щели да
я плащат всички български
граждани, а не само газовите
дружества.
Добре е все пак, че на нашия
„остров на
стабилността“

не живеят французи, които с протестите и вандализма си принудиха президен-

март 2019 г. е крайният срок
за излизането на Обединеното кралство от ЕС.
Но, докато в Лондон консерватори и лейбъристи дружно
заговорничат срещу Мей, в нашето отечество такива неща
не стават. Бойко Борисов преживя истинска метаморфоза, като от яростен критик на
Сергей Станишев, тройната
коалиция и кабинета „Орешарски“, изведнъж се умили от
преизбирането на Сергей за
председател на ПЕС. Дори му
изпрати послание да продължава да бъде гордост за България.
„Доживяхме керемида масло
да пусне“,

би казал Чудомир. Но
може би част от обяснението

Стр. 2

нистерство на външните работи беше по-дипломатична, но
преди това Заев беше казал,
че когато страната му влезе
в ЕС, македонският език ще
стане официален език на Евросъюза. Как не се сети само
да напомни на Каракачанов,
че Договорът за приятелство
и добросъседство между България и Република Македония е подписан на конституционните езици на двете държави. И, че под ръководството на Петър Харалампиев,
предложен от него за шеф на
Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), в
агенцията се е вихрила срамна търговия с удостоверения
за български произход. Къде
са блеяли нашите умници, та

Тръбачи и разносвачи ...
татъчно е холандският премиер Марк Рюте да се обяви в
Съвета на ЕС против нашето
присъединяване към Шенген, за да си останем само безмислени кандидати за обетованото пространство. А, за разлика от Тимерманс, холандският
премиер Марк Рюте не иска
изобщо да ни вижда там.
Благодарим на Тимерманс, но защо да не ни приемат в Шенген и по суша?
Ние защо построихме

Остта на земното
въртене

Ами „изпросването“ от
Путин и Ердоган на едно отклонение от „Турски поток“,
по което да се транзитира
природен газ към Сърбия и
Южна Европа? Ами китайските инвестиции, които се
очакваше да потекат като пълноводна река след гостуването
на многобройната китайска делегация в София? В това число
в проекта АЕЦ „Белене“, за който уж се търси стратегически
инвеститор и китайската държавна ядрена компания проявявала интерес да стане такъв.
Въпреки това, търсенето на
инвеститор продължава.
Ако във всичко казано от
управляващия екип имаше
капчица реализъм, щяхме да
повярваме, че светът се върти около нас, благодарение
на мъдрото ръководство на
мин. председателя Бойко Борисов. Очаквахме дори да потекат арабски инвестиции към
нашия окаян „остров на стабилността“. Само дето опозицията в лицето на БСП не признава тези „успехи“ и предлага
своя „Визия за България“, като
алтернатива на сегашния корупционен модел. И пак опозицията - парламентарна и извън парламентарна, в лицето
на БСП и ДПС, и на ДСБ и „Да,
България“, не само критикува
управляващите, ами провокира, подкрепя и организира
протести за свалянето на отделни вицепремиери и министри и дори на цялото правителство. И то, при положение
че премиерът Борисов като
един Дядо Коледа е отворил
чувала и хвърля от там милиони: за хората с увреждания,
за повишаване на заплатите
на държавните служители,

каш не забелязаха, че Станишев е преизбран, а акцентираха на избора на холандския
социалдемократ Франс Тимерманс за кандидат на европейските социалисти за поста
председател на ЕК. А пък той
погали ушите на Бойко Борисов, като каза че отдавна
било време България и Румъния да влязат в Шенген. България - по въздух и вода! На
11 декември ЕП трябваше да
гласува дали двете балкански
страни са готови за Шенген. Резултатът е известен: с голямо
мнозинство европарламентът подкрепи членството на
България и Румъния в Шенген. Само че решенията на ЕП
имат препоръчителен характер за ЕК и Съвета на ЕС. Дос-

Великата българска
стена?

Оказа, че Заев, когото Борисов прегръщаше и потупваше
покровителствено, го е изиграл.
та Еманюел Макрон да обяви извънредно положение
във Франция и да отстъпи от
някои „реформи“, като облагането с данък на най-ниските
пенсии. А, както върви, скоро
може да пламне килимът и под
краката на британския премиер Тереза Мей, която отчаяно се опитва да изкопчи нови
отстъпки от ЕК, за да избегне
Брекзит без сделка. Българското европредседателство изобщо не помогна за безконфликтната раздяла на Великобритания с ЕС. Мей подписа някаква сделка за Брекзит с Брюксел,
която не се одобрява дори от
собствената й партия, камо
ли от британския парламент.
Затова Мей отложи гласуването в парламента и отлетя
до Брюксел за нови пазарлъци, но от там казаха, че предоговаряне на Брекзит няма
да има. А съдът на ЕС постанови, че Великобритания може
да се откаже от Брекзит без да
иска одобрението на останалите 27 страни членки на ЕС.
На 21 януари британският
парламент ще каже последната си дума и Мей може да
се сбогува с политиката, а 29

на тази Бойкова „любов необяснима, любов невероятна“ към
Станишев е фактът, че Корнелия Нинова не отиде на конгреса на ПЕС, на който освен
председател на социалистите
се избра и техен кандидат за
поста председател на ЕК. Това
е холандският социалдемократ
Франс Тимерманс. Отделно
конгресът на ПЕС изрази подкрепа за Истанбулската конвенция и Глобалния пакт на
ООН за миграцията, по които
Нинова има собствено мнение и го отстоява на всички
равнища.
Пактът, е бил подписан на
среща на високо равнище в
Маракеш от 164 страни, макар
да няма обвързващ характер.
И, о, чудо, България не е сред
тях! Белгия е сред подписалите пакта, но премиерът Шарл
Мишел плати за това с оставката си и тази на цялото правителство. Коалиционният му
партньор, фламандските националисти, излязоха от правителството и премиерът бе
принуден да връчи оставката
си на краля.
Колкото до конгреса на
ПЕС, световните медии ся-

Нищо, че тя май се оказа
също корупционна далавера, и
че се събаря при всеки по силен
валеж. Със и без стена по границата, полицията продължава
да залавя нелегални мигранти по АМ „Тракия“, на границата със Сърбия, или в самия
център на София? След което, подобно на Сизиф, започваме отново да бутаме камъка, тоест да кърпим зейналите
пробойни в стената. Което не
пречи и обещанието на Тимерманс да влезе в графата „успехи“ на правителството в София.
Доброто и злото обаче
вървят ръка за ръка. Точно когато управляващите
се размечтаха по въпроса за
Шенген и вдигането на мониторинга над България,
едно изявление на македонския премиер Зоран Заев показа цялата несъстоятелност
на самохвалствата на нашите
пишман дипломати. Заев изтълкува договора с Гърция като
потвърждение на „идентитетот“ на македонския език. А,
когато българският вицепремиер Каракачанов го заплаши с вето върху приемането
на Македония в НАТО и ЕС,
Заев отговори, че да бъде македонец и да говори на македонски е негово право. Декларацията на македонското ми-

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

не са видели какъв коз дават
на македонистите, подписвайки въпросния Договор за
приятелство и добросъседство? А македонисти се оказаха
не само хората на ВМРО ДПМНЕ, а и македонските социалисти.
Но кьорав карти не играе!

Управляващите в София
получиха, каквото заслужаваха, защото бяха повярвали в собствените си басни за
тяхната значимост, като водачи на Западните Балкани към
светло евроатлантическо бъдеще. Стените на издигнатия от
тях призрачен „дворец на успехите“ бяха започнали да се рушат още преди този скандал да
се разрази, но кой от тях обърна
внимание на предупрежденията и критиките? Случаят с македонския език не е изолиран. С
фиаско може да завърши и продължаването на „Турски поток“
през България, понеже според
помощник държавния секретар на САЩ Съливан, това не
премахвало зависимостта от
Русия. Джон Маккейн умря,
да живее Джон Съливан! Този
ще успее да ни пробута и остарелите американски изтребители F-16, когато Турция се превъоръжава с F-35, а руснаците имат МиГ-35! А защо да не
ни набута и в сирийското тресавище, след като Тръмп обяви че до един месец ще изтегли американските войски от
там, понеже „Ислямска държава“ била победена? В същото
време Ердоган трупа войски
по границата със Сирия за да
проведе „антитерористична“
и „прочиствателна“ операция
срещу кюрдите на изток от
Ефрат. Кюрдите за пореден път
бяха подлъгани и изоставени
от Чичо Сам и дано на управляващите в София им светне
червената лампичка, че янките нямат вечни приятели и съюзници, а само вечни интереброй 1, 1 януари 2018 г.

Форумът в Маракеш и редуцирането на България
Драстична ли е била „оценката на Чарли Чаплин” за интелектуалната криза в неговия свят?

Г

лобалният ком/пакт на
ООН по миграцията не
бе подписан от половината европейски и
от „емигрантските”държави
САЩ, Австралия, Израел.
Подписаха го Русия и водещите €-демокрации, оглавявани нерядко от хора, не поели ангажимент да отгледат
и възпитат в семейството си
поне едно дете. Дори европейче да бе! А слаби лидери, без реални визии, прехвърлят топката на международната бюрокрация...
За чест на нашето правителство и опозицията България дори не участва във
форума в Маракеш на държавите-сигнатари. В НюЙоркската декларация на ОС
на ООН/20.09.2016 г. се предвиждаше до края на 2018 г. да
бъде приет друг „подсещащ”
документ
„Глобален пакт за
бежанците”,

за който подозрително
не се огласява нищо. Оставам с впечатлението, че с изключение на единици експерти нито политици, нито
журналисти са наясно с двете документални творби.
Не само у нас. В интервю
за „hlavnespravy.sk”/11.12.т.г.
бившият словашки министър на вътрешните работи
с 10-годишен стаж на поста
Роберт Калиняк (с майка бесарабска българка) преценява, че темата е политически
деформирана от „политслънчогледи” и от некомпетентници. По „бежанския
пакт” екс-министърът счиси. Затова са готови да воюват
в Украйна до последния украинец..
Подходът на българската държава е по-друг.Тя, например, джироса спорните
исторически и езикови въпроси с Македония на една
комисия, която още не се е
събирала, камо ли да свърши нещо полезно. В случая
отново водеща бе волята на
Борисов „този проблем да ми
се махне от главата“. А се оказа, че Заев, когото той прегръщаше и потупваше покровителствено, го е изиграл. И не е
единствен. Защото и „приятелят му“ Алексис Ципрас отърча до Москва и, въпреки
че беше изгонил двама руски
разузнавачи, изкопчи от Путин обещание „Турски поток“
да мине през Гърция.Така че
и да има отклонение от „Турски поток“ през България,
обемът на транзитирания

Д-р Огнян Гърков
та, че на бегълците не им
се полага убежище. Някои
страни им го дадоха и сега
имат огромни проблеми с
това. Според него много граждани не разбират мигрантската тематика и не разпознават разликите между бегълци, бежанци (=получили
убежище), /нелегални/ мигранти, в т.ч. икономически
... и членове на ИДИЛ/Даеш.
Дори някои световни политици не разбират драматичните разлики между отделните категории пришълци
(според Анкара „изселници”),
от чието разпознаване зависи прилагането на напълно
различни понякога правни норми. Така напр. чеченците в Австрия, приети от
предшестващото правителство по политически съображения като бегълци от войната (бежанците са от съседни
страни, Бел.ОГ),всички получиха убежище. НО: 1.Това бе
в нарушение на правилата
за получаване на убежище в
ЕС; 2. Почти всички от тези
по него руски газ ще бъде в
пъти по-малък от този, който
щеше да има при реализирането на газопровода „Южен
поток“. Съответно и транзитните такси, ако има такива, ще
бъдат по-малки: не 400 млн.
евро на година, а до 100 млн.
евро, примерно казано. А, докато до нас дойде газ от Азербайджан, Иран, Катар, Израел или САЩ, може за ГЕРБ да
говорим както говорим сега за
СДС. „Илюжън, ти можещ да го
виждаш, но него все едно че го
няма“, казваше Тодор Колев.
Що се отнася до
голямата гордост на
Борисов,

наречена евроатлантическа интеграция на Западните
Балкани, да напомним за конфликта между Косово и Сърбия и взаимното налагане на
санкции между двете съседки.
Косово обяви, че създава своя
армия, въпреки предупрежде-

брой 1, 1 януари 2018 г.

около 250 души се оказали
„бойци” на ИДИЛ.
Ком/пактът избавя държавите, от които не би следвало да пристигат мигранти,
от отговорността за собствените им граждани. И тази отговорност бива прехвърляна
на плещите на държавите на
Запад по недопустимата философия, че ако напр. на хората в Конго е зле, то нека те
да живеят в Германия или в
Словакия.
С иронична хиперболизация Калиняк подхвърля, че
през 2015 г., когато с полицията и пожарникарите охранявали границата, „трябвало” да пусне за няколко седмици мигрантската вълна, за

които след приключването
им се завърнаха в къщи. Тоест, временна мярка за хора от
съседни страни в случай на военен конфликт. Без да получат
постоянно убежище и да стават
съставна част на словашката
държава. В Габчиково имало
временно бегълци, не допуснали инциденти и си отишли.
У нас изобилстват преялите бенефициенти и безкритични платени клакьори
на неоколониалния, олигархичен модел

да разберат хората за какво
иде реч. Опитният политик,
подал през март т.г. оставка
под „майданстващ натиск”,
мисли, че реалните бежанци
от войни трябва да получат
временна закрила. Както по
времето на военните операции
в екс-СРЮ в Словакия имаше много хървати, босненци,

ранти са почти изцяло нелегални и че по чл.218 от
Наказателния кодекс подлежат на санкция лишаване
от свобода за около 5 години. И наред с неидентифицируемост, те са неподходящи
за България като структура,
образователен ценз, пол, трудови навици; често и по здра-

нията от ООН и Брюксел. Достатъчно й е на Прищина, че Вашингтон одобрява милитаризацията на Косово.
Фразата, че войната е
прекалено сериозна работа,
за да бъде оставяна на военните, може да се преправи за
външната политика. В смисъл, че тя е прекалено сериозна работа, за да се оставя на

аматьори и хора, умиращи от
любов към себе си. Или на такива като Екатерина Захариева и Бойко Борисов, които
веднъж не приемат географски определения към името
на Македония, после твърдят, че името Северна Македония е добро. Или след като
са подписали договор на конституционните езици на Бъл-

П

за редуциране на България
чрез

„цивилизационен избор и
пазарна икономика”, отстояващи права на бегълците. Забравяйки, че „нашите” миг-

онеже според Клаузевиц войната е продължение на политиката
(външната, б.р.) с други средства,
можем да гадаем как ще воюва България при такава външна политика, която
Тръмп би нарекъл шантава. На танц със саби
биха могли да научат и мечките, но за превръщането на дипломатическите екскурзии в
печеливши за България начинания се иска
нещо повече от прословутото „Нека големите началници да се разберат“, ние сме за. Можем да простим всички недостатъци на нашите
йесмени, но не и самохвалствата им на фона
на мижавите резултати от техните инициативи. „Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а
АКТУАЛЕН ГЛАС

вословен статус, пренасяйки
опасни болести, за които европейците нямаме имунитет
и пр. А правоохранителните
и правораздавателните ни
органи като че ли нерядко
шикалкавят.
Един от най-ярките критици на ислямските бегълци е
немският режисьор и сценарист от ливански произход
Имад Карим. По публикувани записки на Мирка Хаасова, И. Карим е убеден, че тези
люде тепърва ще се радикализират още повече. „Бегълците
не са пионери, за да създадат
нещо ново, а фанатични унищожители на култура, на изгражданото за столетия. В
своите родини бегълците от
Северна Африка, от Сирия,
Ирак, Афганистан не са успели да изградят граждански
общества, защото от 1400
години са оплетени в токсични догми на шариата”. ООН,
Европейският съюз, „Амнести интернешънъл” и целево спонсорирани НПОта не поемат персоналната
отговорност на тези бегълци за контрол върху раждаемостта, над „желанието им да се образоват; да се
учат на честност, на уважение към другите, към жените
и дори към другояче сексуално
ориентираните”. Изброените най-мощни международни организации, по записките
на г-жа Хаасова, сега забраняват на обществеността от тези
страни, които ги приемат, да
се отбраняват срещу унищожителната миграция.
На стр. 4

гария и Македония, твърдят,
че не са признавали съществуването на македонския
език. Но вместо тях, Каракачанов гълчи строго македонците и ги плаши с вето върху членството им в НАТО и
ЕС. Все едно, че Македония
и България не са съществували без евроатлантическо
членство.

пък е трето и четвърто да го направиш“, казва
героят на Хайтов от „Мъжки времена“. Когато
не искаш и не можеш, ти остава другото: „Едно
сахатче бегане, животче връщане“. С уговорката: „И пак не можеш да се върнеш там, откъдето си тръгнал“.
У нашите „дипломати“ искане може и да
има в излишък, но моженето е кът, както
и куражът да се опълчат на мейнстрийма,
щом са застрашени националните интереси на България. Поради това се превръщат
на тръбачи и лири на собствената си глупост, обявявайки за успех дори глобата на
ЕК. Понеже можела да е и 300 милиона евро.
Боже, пази България!
Стр. 3

„НЕ“ НА ВОЕННИТЕ БАЗИ НА ИМПЕРИАЛИЗМА

В

Дъблин, столицата на
Ирландия, от 16 до 18
ноември т.г. се състоя Първата международна конференция против военните бази на САЩ и
НАТО, организирана от Глобалната кампания против военните бази на САЩ и НАТО,
в която участват над 700 организации от цял свят. В град
Дъблин дойдоха над 300 антивоенни активисти от 35 страни,
в това число около 60 души от
САЩ. Изказаха се представители на Куба, сред тях д-р Алейда
Гевара, дъщеря на Че Гевара, на
Аржентина, Бразилия, Колумбия, САЩ, Италия, Германия,
Португалия, Гърция, Кипър,
Турция, Полша, Великобритания, Ирландия, Чехия, Израел,
Палестина, Кения, Конго, Япония, Южна Африка, Канада и
Австралия. Това беше историческо събитие, защото конференцията е вероятно най-голямата международна среща на
антивоенните сили през последните десетилетия .
Мнозина от присъстващите са активни участници в борбите на своите народи против
американските военни бази,
които носят смърт и разрушение, създават сериозни здравни и екологични

проблеми – всичко това в нарушение на суверенитета на
страните, където са разположени базите. Посочи се, че на
японския остров Окинава са
се състояли протести с участието на огромен брой хора
против намерението на САЩ
да изградят поредната база

в Конго войните, инспирирани от империалистическите
интервенти , са отнели живота на над 6 милиона души.
Участниците в конференцията изразиха подкрепа за народа на Куба, от десетилетия водещ борба за възстановяване
на суверенитета на страната си

американски военни самолети,
включително превозващи
незаконно задържани лица,
за да бъдат предадени на тайните военни затвори, където
да бъдат подложени на жестоки изтезания.
Днес САЩ са главната империалистическа сила в све-

Най-голямата американска военна база на балканите – Бонстийл
на острова. Беше отбелязано,
че много се е засилило американското военно присъствие в
Африка с цел да се ограбят ресурсите на африканските народи, включително суровините,
необходими за производството
на електронни изделия. Само

над територията в Гуантанамо, върху която е разположена
голяма американска военна
база. По време на конференцията бяха организирани митинги в центъра на Дъблин и
на летище „Шенън“, където от
десетилетия правят престой

та с около 1000 военни бази
в около 170 страни на света .
Те са на първо място в света по
броя на базите си, който е около 20 пъти по-голям от броя на
военните бази на всички останали страни, взети заедно. На
второ и трето място в класаци-

ята са две американски съюзнички, членуващи в НАТО –
Великобритания и Франция.
Участниците в конференцията набелязаха стъпки по
изграждането на международно движение против военните бази на САЩ и НАТО.
Единствено формирането на
такова международно движение ще даде възможност
на антивоенните сили да постигнат успех в борбата против базите. Беше запланувано да се работи за организирането на глобални масови
протестни действия в периода около провеждането на 4
април 2019г. във Вашингтон
на среща на високо равнище на НАТО за отбелязване
на 70-тата годишнина от подписването на Североатлантическия пакт. Важно е да се отбележи, че на същия този 4 април се навършват и 50 години
от смъртта на Мартин Лутър
Кинг, световно известен борец
за мир, който беше убит година
след произнасянето на своята
прочута реч, в която той се обяви против американската война във Виетнам.
( По информация на Антивоенната организация „United National Antiwar Coalition“ САЩ)

Форумът в МАракеш и редуцирането на България
Т
От стр. 3

ова са същите тези
международни организации, които
не смеят да призоват богатите ислямски
държави да приемат своите едноверци-бегълци. Имрад Карим е емоционален:
„Европа, Германия
отмират по този начин!

Молим за прошка деца и
внуци, че чрез имигрантите
унищожаваме нашата цивилизация!”
Като завършек на публикацията се привежда твърде
драстичен според мен цитат
от починалия през 1977 г. гений-звезда на нямото кино
Чарли Чаплин (Сър Чарлз
Спенсър Чаплин) с позоваване на Павел Фендек от монографията му „Súmrak európskej
civilizácie. Barbari sa zmocňujú
Európy“ (=„Сумракът на европейската цивилизация. Варвари овладяват Европа”) : „Западната общественост е
толкова дегенерирана, че
не осъзнава доколко самата тя е умствено увредена.
Стр. 4

Някои идеи са дотолкова (с
извинение! Ком.:ОГ) идиотски, че в тях може да повярва само някой (Бел. ОГ: западноевропейски) интелектуалец”.
Нискоинтелигентни са
аргументите и намеците на
пропагандния мейнстрийм
от Брюксел, напр. в изявления на Е.Макрон, А.Меркел
или на бившата председателка на Бундестага Рита Зюсмут, че новите държави-членки изсмуквали еврофондове,
а не проявявали солидарност
към волята на „староевропейци” за приемане на мигрантски квоти. Свенливо пропускайки отговорността на колонизаторска Стара Европа
към бившите колонии? Също:
развитите демокрации + отвъдокеанските ни наставници
пропускат, че „в замяна” на еврофондовете България бе деиндустриализирана до 90%,
с разбито селско стопанство,
загуби 96% от външните си
пазари и по социално-икономически причини служи за
източник на евтина работна
сила. Без да се връщаме назад,
но според българската опози-

ция България беше достигнала 28-мо място по „качество
на живот” и 29-то място по
„човешко развитие”. Та, еврофондове са ниска компенсация за българските вноски
в ЕС, разоряването на икономиката, масовата емиграция на Запад; за пробутване
на пакети като Макроновия
(за шофьорите); за непредоставянето на домакинство на
нито една европейска агенция, косвено свързано с откриване на работни места и
реализация у нас на квалифицирани студенти и пр.
Етнодемографската
агресия

Радетелите ни пропускат и
скромния факт, че и без новите
изселници от третия свят предостатъчно за „Нова Европа” е
обективното обстоятелство,
че мнозинството от неадаптируемите към социален контакт и живот цигани живеят
в Централна и Източна Европа (в България, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария, Чехия,
Гърция, БЮРМ), а ромското
„западно-европейско присъствие” на глава от населението е
АКТУАЛЕН ГЛАС

сравнително символично, с изключение в Испания. Само в
наша България живеят толкова цигани, колкото във Франция, Германия, Италия, Великобритания, Холандия,
Австрия, Белгия, взети заедно (Вж. в ogniangarkov.blog.
bg:»Любителски трактат за българските и други евроатлантически (€/$)-цигани”10.08.2017
г.,публ.и във frognews.bg,„Земя”
и др.)! А даже ЧЕП-ът (=член
на Европейския парламент) от
ВМРО Джамбазки отхвърли
идеята лансирана още от загиналия на 13.12.1971 г. министър на външните работи Иван Башев за преселване на нежелаещите да усвоят
европейски порядки цигани
в прародината им Индия. На
първо време доброволно. Още
повече, че индийски политици няколкократно заявиха
подобна готовност, а в упоменатите държави от ЦИЕ идеята не е без поддръжници сред
политическите елити. А пасивността не помага...
Правилно е схванал министър-председателят,
че
българите се опасяват от
атентати като във Франция

и другаде в Западна Европа,
извършвани вече от второ
и трето поколения местни
граждани с по-високо съдържание на меланин в кожата. На 14 т.м. по БНТ Валерия Велева отхвърли с право
пред Емил Кошлуков сравнение на българските мюсюлмани с упоменатите неуспешно интегрирани европейци-атентатори с азиатски и африкански корени
във Франция, Белгия, Холандия и пр. Но не успя или
не посмя да отбележи, че с
въпросните нашенци се възприемаме взаимно и защото преобладаващата част от
тях, ислямизирани през вековете на робството на Османидите, са с висок процент български етнически корени.
тно-демографската агресия срещу Стария
континент ще продължи. В условията на Европейска НЕ-сигурност, наред
с мерките по обезопасяване на
бъларските граници би следвало да се потърсят форми за
контрол над европейци с ислямистки корени, посещаващи
България.

Е
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аред с „традиционните“ за всички времена военни конфликти, напрежения, терористични атентати, автомобилни, влакови, самолетни и корабни катастрофи, годината, която отиде в историята
остави в наследство на новата 2019 година редица започнати, но недовършени неща. Между тях са: английският развод
с ЕС; проблемите, произтичащи от затоплянето на климата
и нежеланието на най-големите замърсители на въздуха да
намалят емисиите на парникови газове; хищническото експлоатиране на енергийните ресурси на планетата; разтварянето на ножицата на социалното неравенство между богатите и бедните страни, между свръх богатото малцинство
и милиардите жители на света, които тънат в мизерия, отчаяние и безнадеждност.

Петко Петков

В

средата на декември
м.г. в „мотора на ЕС“
Франция, се развихри един своеобразен бунт, участниците в който надянаха жълти светло отразителни жилетки, сякаш за

рода“), се прехвърлиха в Белгия, Великобритания, Хърватия, Австрия и дори в Канада.
Очевидно е, че навсякъде хората от народа има за какво да недоволстват от управляващите,
които уж са избрали демократично. Работата е там, че политиците идват на власт с едни

озаглавен „Пикети да съблече
тази жълта жилетка“, твърди, че с нея се защитава тезата
колко вредно – икономически
и идеологически, е да се облагат с данък капиталът и богатите. Управляващите не само
във Франция, а и в много други
страни са недоволни от случая
с „жълтите жилетки“ и направените им отстъпки. Има сериозен страх от новите проблеми,
които движението може да породи в бъдеще.
<<Управляващите класи,
пише Йълдъзоглу, не изглежда да
имат намерение да отговорят
на искането за „преразпределяне“ в период, когато световната икономика е започнала да се
забавя и тортата е започнала
да се смалява. Историята ни показва, че от такива уравнения
общо взето произлизат по-ти-

ЖИЛЕТКИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ,
СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
да предупредят минаващите покрай тях, че ги има. И да
дадат сигнал, че в обществото е
започнала дълбока промяна.
Тази промяна, както писа Ергин Йълдъзоглу във вестник
„Джумхуриет“ (13.12.2018), носеше със себе си и питания
от рода на „какво става сега?“,
„какво е това?“. Разнообразието на отговорите, които се даваха на тези въпроси, според
френския вестник „Льо Монд“
показвало, че и интелектуалците са се разделили.
Така или иначе, бунтът на
„жълтите жилетки“ показа,
че управляваните не желаят да живеят и да бъдат управлявани по старому. Президентът на Франция Еманюел Макрон, чийто рейтинг се срина
до този на Франсоа Оланд през
последните му дни в Елисейския дворец, в изявление по телевизията заяви, че е разбрал че
е огорчил много хора със своите
данъчни и други реформи и обеща отстъпки, които показаха, че
и управляващите не могат да
управляват по старому. Това
Ленин нарича революционна ситуация – когато низините не желаят да живеят, а върховете не могат да управляват
по старому. Но и не искат, или
не могат да управляват по новому. Ако случаят с Франция
е такъв, значи тя е направила
първата крачка по-навътре от
една обикновена национална
криза. Тоест, към
интернационализирането на
бунта.

Протестите на „жълтите
жилетки“, които CNN нарече „grassroots” ( „хората от на-

обещания, а като управляващи
правят нещо съвсем различно.
Нашите „обединени патриоти“
също излъгаха своите избиратели за минималната пенсия
от 300 лв., а сега се оправдават, че толкова могат с малкото си на брой депутати. Ако ги
били подкрепили така, че да станат първа политическа сила,
нещата щели да са други. Добре
че не го направиха! А избирателите знаеха, че техните „патриотични народни избраници“ ще се изпокарат като цигани, „патриотите“, а защо не и
коалиралите се с тях „гербери“
нямаше никога да видят парламента.
Както и да е. Благодарение
на бунта на „жълтите жилетки“, отново започнаха да се дискутират въпроси като цените
на горивата, разпределението на доходите и на данъчното
бреме, бежанският наплив, тероризмът и ислямизацията на
Стария континент. Така и ние
в България разбрахме, че една
от реформите на Макрон е облагането с данък и на ниските
пенсии: високите отдавна са
обложени. Ето за какво нашите
данъчни кожодери още не са
се сетили, но никога не е късно,
щом народът кротува.
Господстващите в Европа
класи, обаче, са обезпокоени

от предложението на Пикети и неговите другари за въвеждане на европейски данък
от общо 800 млрд евро за разрешаване в мащаба на Стария
континент на проблеми, като
неравенството в разпределението на доходите, бежанската и климатичната криза.
Един коментар в „Блумбърг“,
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ранични мерки и страхът тласка капиталистическите класи
към това да подкрепят крайно
десни, фашистки движения>>.
Разбира се, движението „Жълти жилетки“ е много
объркано събитие. Участниците в него казват: „Ние сме народът!“, но все още не са успели
да надхвърлят равнището на
едно гневно „множество“. То
притежава характеристиките и
на пролетария, и на буржоата,
и на интелигенцията. Наред с
тези, които подкрепят Марин
Льо Пен, има и привърженици на движението на Меланшон „Непреклонните“, както и
други течения – социалисти,
антикапиталисти и анархисти. В това „множество“, наред
с дребни производители и собственици на недвижими имоти, дошли от полските райони,
от провинцията, има притежатели на камиони, използващи
нафта, работници от градовете, безработни, средни класи,
притежаващи бензинови автомобили и дори…ученици от
гимназиите. В движението са
и крайно десни, възприели открито фашистката идеология.
Тоест, движението изтъква хем
исканията на десницата, хем
на антикапиталистическата
левица. Но това движение се
представя не с някое от исканията, а както посочи Дейвид Бродер в „Contretemps“ (22.11.2018),
с понятието „Жълти жилетки“,
което всъщност няма политически смисъл, се обозначава
„един свободен показател“.

<<Какъв смисъл ще придобие това множество, пита
Йълдъзоглу, когато като „народ“ започне да произвежда по-

ЛАВИНА ИДЕ!
Чавдар Тепешанов
Най-бедните измежду всички бедни,
а те са и основата на конуса,
отново ще получат „щедри” бонуси
за Коледа! А то си е и редно.
Би трябвало след жеста благороден,
най-нямащите днес да се усмихнат,
а успоредно с тях и да притихне
клокочещият страшно, гняв народен..
Би трябвало, но днешните управници,
които с хилядарки се облажват,
а с левчета народеца ухажват
и то когато дойдат само празници,
дали съзнават, че една банкнота,
която стига за една гощавка,
не помощ е, а чиста подигравка
за тия дето теглят днес хомота?!
След преход близо тридесет години,
не се ли стряскат всички богаташи,
че вече са прелели всички чаши
и идва смъртоносната лавина?!

литически продукти (проекти
и програми)? И кой ще спечели
борбата за хегемония, която
ще определи и фиксира смисъла
на „Жълтите жилетки“, който
все още държи заедно това мнозинство, работещо като „свободен показател“. Ако спечели движението на Марин Льо Пен,
няма да се появи нещо „трето“
(което да бъде посредник между управляващи и управляеми,
б.р.). Ако спечелят левите/социалистите, и ако успеят да изиграят ролята на това „трето“,
не само във Франция, ще се роди
възможност за промяна в жизнените светове на човечеството като цяло (Дори и в Турция). Не беше ли това и възможността, която не се представи
в „Гези“?>>.
С чувство за хумор, друг
автор на „Джумхуриет“, Ъшъл
Йозгентюрк, озаглави своята статия така: „Вълнени жилетки от цял свят, съединявайте се!“ И описва как толкова се
е впечатлил от бунта на „жълтите жилетки“, че засънувал
как турските жени протестират, навлекли изплетените от
самите тях вълнени жилетки,
носейки плакати с причудливи искания. Например срещу
поскъпването на природния газ,
срещу заплащането на неконсумирана електроенергия, за
повишаване на минималното възнаграждение на 2300
лири, за закриването на Диянета (Управлението на религиозните дела), което има бюджет
от 10,5 млрд. лири, за намаляване на броя на депутатите, за
подвеждане под отговорност на
имамите, насилници на девойки
и момчета, против партиите и

ВЪПРОС НА ДЕНЯ

22.11.2018 год.

синдикатите, за залавянето на
нарко бароните и др.. Накрая
авторът заключава, че е дошло
времето за бунт и призовава
всички да плетат вълнени жилетки.
<< Не се знае, тук е Анадолът, леговището на неочаквани, непредвидени изненади. От
мен казано, започвайте да плетете вълнените си жилетки! Лозунгът ни е такъв: „Вълнени жилетки от цял свят, съединявайте
се!“>>.
майки
предвид
предприемчивостта на българина,
представете си какъв бизнес може да се развие
в нашата страна с тези жилетки – жълти или просто вълнени. Май по-лесно ще облечем
всички граждани с жилетки,
отколкото да ги накараме да
протестират на улицата, както
във Франция. Но, добър е Господ. Това което други не могат, ще го направи правителството на ГЕРБ и ОП. Защото
преди да са влезли в сила увеличенията на пенсиите, цените на тока, водата, хляба и
природния газ вече хвръкнаха нагоре. Точно както през
зимата на 2013 г..Тогава бунтовете срещу високите сметки
на ЕРП-тата свалиха първото
правителство на Борисов и
доведоха до предсрочни парламентарни избори, след които ГЕРБ престоя една година в опозиция. Хегел пише,
че всички събития в историята се случват по два пъти, а
Маркс добавя: първия път
като трагедия, втория-като
фарс. Но и сегашната „стабилност“ не е ли един фарс?

И

Стр. 5

Д

остатъчно е да погледнем картата на
Евразия и картата на света, за да ни
стане ясно доколко е успешен и жизнеспособен руският народ. Огромна
страна, колосални територии, вече усвоени и неусвоени до сега, поради своята невероятна огромност и крайно суровия климат!
И което не е маловажно - всички, населявали тези територии, влезли в състава на Русия, никъде не са отишли. Не са изчезнали,
не са се превърнали в експонати на етнографските музеи. Народите са на своите земи;
влизайки в състава на Руския свят, те обогатиха културата си, създадоха национална интелигенция (ако не са имали такава) и са се
увеличили като численост.

Пред нас е уникалният опит за създаване
на империя, какъвто никой друг не е имал. В
случая използваме термина „империя“ в изключително положителен смисъл. Но нали е имало
и други империи, и никак не можем да оценим
положително техния принос в историята на човешката цивилизация.
„Класиката в жанра“ е Британската империя, по време на чието строителство се случи геноцидът на американските индианци с
катастрофално съкращаване на числеността на коренното население. Жертви на строителството на „новия свят“ на англосаксонската цивилизация са около 100 милиона души,
при това много народи просто престанаха да
съществуват.

И те намират този път.
Впрочем, даже не е било нужно да го търсят. Той е известен
от дълбока древност. „Разделяй
и владей“ - така са действали
още в Древния свят.
Какво означава този
принцип? Иде реч не само за
това, разделяйки един народ
на части, той да бъде подчинен. Основният смисъл на подобен принцип е именно в
разделението. Поделяйки народа на части, сблъсквайки
тези части помежду им, може
да бъде спряно строителството на конкуриращия цивили-

на. След което Финландия воюва с Русия още два пъти - през
1939 и 1941 година. Преди 1917
година фините и руснаците векове живеят в мир и нямат претенции един към друг.
По същия начин действат
нашите противници и днес,
така те постъпиха през 1991
година. Разделянето на Съветския Съюз доведе до военен конфликт на Русия с Грузия, изходът от който е разбираем, поради съотношението на силите.
Именно затова главният
кандидат за война с руснаци-

Два вида цивилизации:

как да се отстрани конкурента

РУСИЯ 18 ГОДИНИ С ПУТИН

Н

а 20 декември, президентът на Русия Владимир Владимирович Путин,
проведе 14 -та си годишна пресконференция. 4 часа и 53 минути президентът на Русия отговаряше на въпросите на 1 702 журналисти. Както и
друг път срещата на Путин с тях се превърна в един многоаспектен разговор за отговорността на държавника и последствията от всеки непремерен ход в
международните отношения, за разума, като коректив и надеждата, като упование
за бъдещето.
Бяха засегнати проблеми в широкия диапазон от съдбата на човечеството и използването на ядреното оръжие, през регионалните конфликти в Сирия и Украйна,
провокациите в Керченския пролив, целта и задачите на раздухваната от Запада русофобия, до проблемите и постиженията във вътрешно икономическото развитие
на Русия.
„Дълбочинната промяна в обществото е такава, че реставрацията на социализма... е невъзможна...“. Може би това беше фразата изречена от Путин, която е породила полюси на съгласие и несъгласие в многомилионната телевизионна ауди-

тория, която следеше внимателно нюансите в неговите отговори. Владимир Путин
обаче не отрече нито възможността за по-голяма социализация на икономиката,
нито потребността от разширяване на социалната сфера. Нещо повече, той посочи
и пътищата за постигане на тези две важни цели: чрез справедливо разпределение
на ресурсите да бъде сведена до минимум бедността и бъдат създадени приемливи
за гражданите условия в здравеопазването и образованието. Президентът подчерта, че именно това е задачата и смисъла на провежданата политика от Русия във вътрешен план.
Четиринадесетата поредна годишна пресконференция се проведе само дни преди да бъдат закръглени 19 години от както Владимир Путин е на чело на управлението на Русия. Статистическите данни за 2018г все още не са известни и поради това
поместваме кратка справка за достиженията на неговото управление в живота на
съвременна Русия за периода 1999-2017г.
Коментарът под приложената статистика е на известният руски поет, публицист
и блогър от еврейски произход Амирам Григорович.

Николай СТАРИКОВ

П

одобна картина се е
наблюдавала в Индия, където по време на един-единствен изкуствено организиран глад през 1942–1944 г. за
загинали около 2 милиона
души. Коренното население на
Австралия все още минава в
категорията „флора и фауна“:
даже след края на Втората световна война тях не ги отчитат
при преброяването на населението.
Към момента на появяване на “цивилизаторите“ от
Лондон коренното население
на Австралия по разни оценки съставлява от 300 хиляди
до 1 милион души, обединени
в повече от 500 племена. В началото на ХХ век те са около
60 000. В остров Тасмания са
унищожени 95% от населението, главите с характерните
татуировки попълниха колекциите на тези, които считайки се за висша раса, не считаха
тасманийците за хора.
За милионите хора, отвлечени в Африка и откарани в
робство, даже няма да упоменаваме. Монополното право за търговия с „жив товар“
е принадлежало именно на
„строителите“ на Британската империя и е било получено
като резултат от „войната за
испанското наследство“.
Нека обобщим: пред нас
има два вида цивилизационно
строителство.
Първият - това е руският,
российският (нашата империя се е казвала Российская!)
- включването на нови територии със задължителното
съхраняване на населението им, културата и обичаите.
Руснаците никога не са смятали за срамно да взаимстват
нещо ново от народите, които
влизат в състава на руската цивилизация.
Казаците с удоволствие
започват да носят черкески,
елементи от одеждите на кавСтр. 6

БВП в млрд. долари
БВП в млрд. рубли
Детска смъртност
Сумарен коефициент на раждаемостта
Очаквана продължителност на живота
при раждане
Туристи, пътуващи в чужбина, млн.
Пътникооборот в авиотранспорта
Брой на сгради, по-високи от 100 м
На мостове, по-дълги от 1500 м
Брой на автомобили на 1000 човека
Брой на аборти, хил.
Брой на басейни
Предадени жилища млн. кв. м
Брой на бедните млн. чов.
Средна заплата руб.
Средна пенсия руб.
Безработица%
Инфлация%
Реколта зърнени, млн. т
Производство на захар, млн.т
Производство на месо, млн. т
Стандартизиран коефициент
на смъртността (СКС)

Владимировската църква в Биково
казките народи, а шашликът
стана руско национално ястие. Не считали за срамно да
носят подобни дрехи и руските императори, които даже използват своите нови поданици
като своя лична охрана. Например, веднага след присъединяването на Крим, кримските
татари, дали клетва за вярност към Русия, се появяват
до Екатерина Велика.
Вторият път за строителство на империя е изповядван от англосаксонците. До
ден днешен. Населението на
интересуващите ги страни
се унищожава, а освободената земя се заселва с преселници. Малкото оцелели аборигени се натикват в резервати и
напълно се лишават от културата и традициите им. Това
е „цивилизационен тиган“ на
който народите биват просто
изгаряни, а след това техните
остатъци поглъщани.

Именно от тук черпи своето „вдъхновение“ и Адолф
Хитлер заедно с другите нацисти, въплътявайки към живот в
най-открита и кървава форма
методите на имперско строителство, изпробвани от англичаните много преди Третия
райх.
Въпрос: кой път действително е цивилизован? Отговорът е очевиден. Кой метод на строителство на света
в крайна сметка неизбежно
ще изгуби? И тук с отговора
няма въпроси.
Ето, отговорът е очевиден
и за авторите на онзи проект на световно строителство, който подразбира задължителното унищожаване на част от населението на
планетата. Те ще изгубят. Те
ще изгубят в конкурентната
борба, а значи, трябва да спрат конкуриращия ги цивилизационен проект.
СЛАВЯНСКИ СВЯТ

зационен проект, даже изобщо да бъде унищожен.
Именно това се случи през
февруари 1917 година. Силите на руския народ са насъскани помежду си. Технологията
винаги действа по един и същ
начин: първо е ликвидирането на централната власт. Нататък, при разделянето на многонационалната държава на
части, следващият етап неизбежно е войната. Като резултат общите сили на народа и
империята се оказват насъскани един срещу друг. Териториалното разширение и влиянието завършват се смеят от
делението и борбата за това,
което отдавна е принадлежало
на този цивилизационен проект.
При отделянето на Финландия от Русия през 1917-1918 година, веднага на тези територии започва гражданска вой-

те е една от най-големите части на СССР - Украйна. Именно
нея англосаксонците я гласят
за въоръжен сблъсък с Руската Федерация. От тук идва и
упоритата русофобия, постоянните провокации и войнствената риторика на киевската марионетна власт.
За война винаги е нужен
повод: въоръженият метеж в
Киев през 2014 година - това
е и първият повод за бъдеща
война, чиято главна цел е взаимната анихилация на силите на цивилизационния проект, който англосаксонците
считат опасен за себе си.
амо по една причина до
сега войната не се случва - ръководството на
Русия разбира водещата игра. Обаче Западът няма да
прекрати опитите си да я разпали по тогава, докато на власт в
Киев са неговите марионетки.

С

брой 1, 1 януари 2018 г.

Н

ай-важното дори не е
това. Най-важното е
промяната на моралния климат, която не
е възможно да бъде оценена с
каквито и да е числа. Допреди
да дойде на власт Путин бях сигурен, че ще завърша учението
си и ще замина, по-точно, чудех се дали ще успея да завърша или всичко ще се срине доста по-рано и ще ми се наложи
да живея сред хора, чийто език

не разбирам – а за мен това е
най-тежкото от всички възможни наказания.
Путин не просто вдъхна надежда за преуспяване или за
дълъг живот, не просто препречи реките от водка и хероин – Путин практически съумя да съживи покойник. През
90-те по телевизията вървеше
сериалът „ЛЕККС” – сега вече
никой не го помни; това беше
немски научнофантастичен

брой 1, 1 януари 2018 г.

филм с елементи на антиутопия – в него разумен бионичен
космически кораб с формата на
огромно водно конче лети през
Вселената със случайно сформиран екипаж; и имаше една
серия, когато на този гигантски
кораб се завъждат паразити,
които се хранят с кораба, но самият кораб, потънал в дрямка,
не осъзнава това, а паразитите
го ръфат и едва не го унищожават, докато по някакъв заоби-

колен хитроумен начин капитанът не успява да проникне до
мозъка на кораба – и гигантът
се съвзема и убива паразитите
с електромагнитен импулс.
Не знам какво са искали да
кажат с тази метафора немците, но то се превърна в умалено копие на руската действителност – също като огромен
кораб от жива плът, изпадналата в прострация Русия се самоизяждаше – ръфаха я руски-

СЛАВЯНСКИ СВЯТ

През 1999
620
4,8
19,4
1,16
66

През 2017
4013
92
5,5
1,62
72,7

3,8
22,4
10
9
130
2 139
1 821
32
41,6
1 523
499
13
36,5
54,5
2,1
4
3027

17,4
105
101
33
305
600
5 441
78,6
19,3
39 167
13 700
5,1
2,5
136,7
6,6
10,2
2110

те бандити и неонацистите, чеченските убийци, ашкеназките
крадци, сепаратистите, радикалите, наркопласьорите – всеки,
който се сети, – и я бяха изръфали до половината, и сякаш
вече нямаше какво да я спаси –
когато изведнъж се появи един
човек и проникна до мозъка на
този исполин, който включи
системата за самосъхранение.
Кой е този „един човек” всички знаете.
Стр. 7

От стр. 1

В

тези смислови координати Русия придобива
измеренията на абсолютно, насъщно, хипостазирано и активно зло,
което живее със себе си, заради себе си и като отрицание на всичко друго – както е известно, абсолютното
зло не се обосновава, защото
умее да обосновава само себе
си. И това вече е Русия в светогледа на Запада, и особено
на англосаксонския запад –
тя е Другото, Другия, тя е То
на Стивън Кинг и Ктулху на
Лъвкрафт. Разбира се, найплътна е картината на това
зло, нарисувана от Толкин –
страната на орките, обобщен
Мордор.
Религиозният генезис на
тези мисловни конструкции
е очевиден и това което ще ме
интересува в моето изложе-

ски либерали, които по дефиниция не могат да не бъдат
русофоби. Както е известно,
русофобията е един (конституиращ) особен аспект на руския либерализъм. По този
начин, ако човек съзнателно е
приел аксиомите на горбачовата перестройка, твърде скоро след това той обективно и по
независим от себе си начин не
може да не се осъзнае и като
яростен русофоб. Това е изследвано многократно, омразата към Русия е задължителен
елемент в менталността на руския либерал – това е описано,
още руската класическа литература разкрива този феномен
(„Как сладостно отчизну ненавидеть жадно ждать ее уничтоженья, /И в разрушении отчизны видеть /Всемирного денницу пробужденья..“), днешните политически анализи в
Русия не го оспорват.
Вторият тип български

ската политическа класа.
„Хитлер в сърцата” – това
е реалното политическо вдъхновение на все по-голяма
част от българската политическа класа. Интересното е, че
нито главният геополитически
куратор на България (САЩ),
нито изнесеното административно и политическо управление на страната със седалище
Брюксел, проявяват някакъв
интерес към този изключително важен процес, протичащ в българската политическа класа. Обяснението на
това, струва ми се е просто –
няма нищо по-удобно и поподходящо за утвърждаване
на русофобския дух на епохата от един автентичен хитлерист (стига той да бъде научен,
разбира се да не прави зиг хайл
на неподходящи места и да не
татуира пречупени кръстове по
челото си). Особено пикантна
е една друга българска особе-

ни хитлеристи и духовни синове и дъщери на Сорос и Попър
заедно произвеждат своя общ
продукт – русофобията, техните вътрешни и привидно непреодолими противоречия
не интересуват никого, нито
техните спонсори и вдъхновители, нито самите тях. Защото русофобията е точката,
в която се заличава уж непреодолимата вражда между либерали и хитлеристи.
Силата, която примирява тези привидно несъчетаеми
полюси – това е тяхната обща
функционална роля, вътре в
която и при изпълнението на
която либералът и фашистът
са едно.
Тове е така, защото русофобията днес е един от трите
стълба на разгръщащата се
пред очите ни Студена война.
Способността на либерали
и хитлеристи да не спорят, ко-

държание.
За да е налице наистина Студена война, а не просто
журналистически предчувствия и пропагандни проклятия,
са необходими три съществени елемента (”три стълба”).
Първото, абсолютно съществено условие е именно
сатанизацията на противника. Той трябва да се възприема
не просто като враждебна сила,
а като актуална, неуморна и насъщна сила (качества, впрочем,
по общо съгласие приписвани на Сатанаил през европейското Средновековие.)1 Всъщност, това Зло обитава отдавна културното подсъзнание
на Запада 2. В религиозна
или секуларна форма то е непременен участник в духовния живот на Запада и особено на англосаксонския свят
3. Всъщност, съвсем не толкова отдавна на територията
на САЩ бяха намирани и из-

Русофобията като антропологична
катастрофа

ние оттук нататък е не това,
което идва след, а това, което
е преди секуларизацията.
Тук обаче, очертавайки не
толкова наличието, колкото отсъствието на работещи дефиниции на този етап, бих искал да споделя с аудиторията,
едно мое субективно предположение – истинската, зрялата, автентичната русофобия,
обитавайки митологичните
пространства и психологичния ъндърграунд не може да
се реализира без поне 10%
неподправен идиотизъм –
„Путин сее комунизъм по целия
свят”, това реално, а не измислено твърдение на един
активен български русофоб
е удобен пример за тази мисъл. По този начин Путин,
като главен злодей на епохата е на път да измести евреите, за които ние си знаем, че
са виновни за всичко (разбира се, един съобразителен русофоб няма да пропусне да гарантира смисловата цялост на
конструкцията, разкривайки
еврейски произход и при Путин).
2. Русофобията тук ни интересува в своята идейна,
така да се каже пълнота и в
своя исторически генезис.
Точно затова мисля, че българската русофобия не е подходящо емпирично поле за изследване. Русофобите в България, а те разбира се, са едно
изчезващо малко истерично
малцинство, спадат към два
различни типа, които обаче,
не винаги и не непременно са
разграничени, между тях може
да има и преходи. Първият
тип - това са наследниците на
руската перестройка в България, т.е. това са руско-българСтр. 8

София, 11 октомври
м.г, Национална научна
конференция „Русофобството – причини, етапи,
форми и институции“.
русофоби, това са просто наследниците (интелектуално-политически, но често и в
произходен смисъл) на българските фашисти, от 20-те и
30-те години на миналия век,
които в края на този период
по естествен път започнаха
вече да се осъзнават като хитлеристи.
Тяхната болка е понятна –
те и досега на могат да преглътнат и да простят на руските унтерменши начина, по който те
се отнесоха към техния кумир,
към тяхната пътеводна звезда – Хитлер.
Просто пепелта на Хитлер
блъска в гърдите и сърцата
на много от българските русофоби – и в този смисъл те
не са просто фашизоиди, а са
латентни, недоразкрити фашисти и хитлеристи. Техният
coming out представлява важна
част на съвременния български духовно-политически живот, но също и на реалната управленска практика на българ-

ност – невероятно е как българското еврейство се отнася
не просто търпимо, но и благодушно към изкуствения
ренесанс на българския фашизъм днес. Исторически изследвания, впрочем, описват
подобна търпимост сред германските евреи в началото
на 30-те год. на миналия век.
Историята обича с усмивка
да се повтаря.
3. Днешната русофобия,
обаче, свободно съчетава исторически непримирими на
пръв поглед интелектуални
съставки и импулси. Наследници на Хитлер и Мусолини, в
пълно съгласие със заклети и
сертифицирани либерали днес
успешно произвеждат русофобия като свой съвместен
интелектуално-политически продукт. Съчетанието на
фашизоиди и либерали така
безпроблемно, каквото е
днес, може да бъде обяснено
от функционална гледна точка. Докато фашизоиди, латентОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

гато става дума за война срещу Русия е известна още от
периода преди приключването
на Втората световна война. Изминалите оттогава повече от
70 години просто потвърждават и свидетелстват не просто
за възможността, а за практическото наличие на този
странен на пръв поглед политически мир, между осъзнато непримирими противници. Студената война, която
приключи в края на 80-те год.
и разгръщащия се днес втори
етап на същата Студена война не просто оправдава, но и
изисква всеобщи съюзи, синтези на всичко с всичко – стига това „всичко” да има някакъв
русофобски смисъл.
Отклонявайки се за секунда
от смисловата линия на досегашното изложение е необходимо да посоча, че освен журналистическо-метафоричния и пропаганден смисъл на
термина „студена война“, той
има и реално предметно съ-

гаряни публично агентите на
това зло. Малко по-късно, ужасени от идването на това зло,
ръководители на Пентагона
скачаха от прозорците на високите етажи. А съвсем в наше
време великата страна без ни
най-малко съмнение се чувства длъжна да подържа непрекъсната бойна готовност
по причина на това, че същото това зло (абсолютно, неуморно, весдесъщо) уверено
се намесва в най-интимната част на американския политически процес – изборите. Не бива да има съмнение,
че дейците, натоварени със задачата да поддържат тази перманентна бойна готовност са
искрени, при тях няма никакво съмнение в актуалността
на това зло, разбира се няма
и чувство за хумор. Получава
се нещо наистина интересно
– колкото повече Кремъл се
старае да даде доказателства
за невинност, толкова повече тези доказателства се разглеждат като доказателства
за виновност. Тук очевидно
действа класическата евангелистка формула, че „Най-голямата победа на Дявола е, че
успя да внуши на хората, че не
съществува”. Това състояние
на умовете в англосаксонския свят се подържа сравнително лесно, със силите
на медиите и чрез официални изявления на високопоставени - и следователно авторитетни държавни служители. Обобщено може да се
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Играчът за противника
Андрей ФЕФЕЛОВ,
вестник „Завтра”

В

разгара на информационната война със
Запада, руските власти по някаква причина празнуват столетието
на Солженицин. Невъзможно
е да бъде обяснен този факт от
гледна точка на рационалния
ред. В дните, когато на нацията е нужна концентрация на
волята, силата на духа и мобилизация, на нас с необикновено упорство ни тикат вехтото
чучело, някога пристигнало
триумфално при нас откъм
границата като символ на
победата над Империята. Ротвърди, че първият стълб на
новата студена война (необходим, но сам по себе си недостатъчен) е вече изграден
почти изцяло, враждебността е преминала във фобия
(страх) и практически няма
такова действие, което да не
подлежи на окончателно изтълкуване като подготовка
за нанасяне на щети. На този
етап предстоят само завършителни действия – изграждане
на специализирана информационна мрежа (медийна, политическа и пропагандна) от
организационни звена, имащи
за задача да отговарят за непрекъснатото бойно дежурство
срещу противника, надвиснал
вече над хоризонта.
Следващият „стълб” на
новата студена война е икономическото разделение, т.е.
обграждането на „царството на злото” с непроницаеми икономически бариери.
Този стълб обаче, се изгражда
по-трудно, изисква повече разходи и усилия, а и точното трасе на икономическата стена (за
разлика от стената на границата между САЩ и Мексико)
не е лесно да бъде начертано.
Има много зони в света, където
се знае, че такава стена трябва
да мине, но не е известно нито
как, нито къде точно тя трябва да се построи. Напр., ясно
е, че Тайван принадлежи към
„свободния свят”. Обаче, проблемът е, че всеки опит да се
издигне икономическа стена
между островен и континентален Китай, се посрещат в
Пекин максимално болезнено. А самият Китай от коя страна на стената трябва да бъде?

лята на Солженицин в историята на Отечеството е толкова
двусмислена, фигурата му е
толкова мътна, белите петна
в биографията му са толкова много, че е затруднително
даже да кажем с точност, какво е било това. Някога тази
размазана шайба, изстреляна
през океана, стана част от бадмингтона на спецслужбите
на двете свръхдържави. При
това, от наша страна някой
съзнателно и целенаправлено играеше за противника.
Излезе така, че изкривената оптика на студената война, а
също така прекалено раздутото
его на Солженицин, не позволяваха на съвременници-

те му да погледнат трезво на
тази личност, но сега вече е
очевидна служебната роля на
този „гигант на мисълта“, когото непрекъснато движат и
дърпат тези или онези сили,
вътре в СССР и отвъд пределите му. Фалшива страдалческа биография, фалшива писателска репутация (Нобеловата
награда за литература е дадена
на Солженицин още преди публикуването на „Архипелаг ГУЛАГ“), най-накрая, лъжлива
маска на пророка – в това се
крие хлъзгавата същност на
тази ярка, но куха като лейка,
фигура. Играчка на съдбата, ли
е той международен авантюрист, бесен честолюбец? Възможно е и едното, и другото.
Обаче за носител на званието на национален мислител Солженицин точно не
става. През 90-те години в
продължение на много вечери ние слушахме неговото
суетно мърморене по Първи

канал на държавната телевизия. Не бе казано нищо значително, нищо дълбоко, нищо велико. Страната е разрушена,
врагът настъпва, балаболката на ЦРУ, обличаща руски
народни одежди, отдавна
замлъкна в гроба и е време да
забравим за нейното съществуване. Но не... Някаква неведома сила вътре в Русия продължава да дърпа този негодник към руския пантеон,
раздувайки литературния и
идейния му култ.
Неотдавна в интервю за
„Фигаро“ вдовицата на литератора призна два важни факта.
Факт първи: спасител на
Солженицин е бил шефът
на КГБ Юрий Андропов. Да
припомня, че последният, нарушавайки постановлението
на Политбюро от 7 януари
1974 година, се разпорежда
Солженицин да бъде изселен на Запад. Това отчетливо

напомня ситуацията от 1922
година и така наречения философски параход. Тогава съветската власт, по-точно, някаква нейна законспирирана
част, прави широк жест: пуска на Запад 160 професора,
сред които са философите
Бердяев, Франк, Илин, Федотов и други. И веднага издръжката им се поема от бюджета на американската организация ИМКА, в чиито
задачи е включено създаването на широка идеологическа база за борба със съветска Русия. Това е бил „интелектуален спецназ“, подхранван от спонсорите от САЩ. В
същия улей и по същата схема 50 години по-късно започна да се търкаля топката,
наречена Солженицин. Не
случайно, още през 1973 година, издателството YMCA-Press
тиражира първия том на „Архипелаг ГУЛАГ“.

Подобни проблеми неминуемо
се появават и с Виетнам (страна, която изключително успешно строи социализъм), а също и
с Турция (където пък за социализъм не може да става дума
изобщо). Накратко, ако трасето на „икономическата стена”
не съвпада плътно с трасето
на идеологическата „стена”,
тогава и двете стени са фактически неефективни. И все
пак, икономическата стена се
изгражда успешно. Завършването й не предстои в най-близко бъдеще, но успехите в това
изграждане са очевидни, фактически цялата лавина от ико-

номически санкции, налагани
от САЩ върху „еретиците”,
но също и върху тези, които се осмеляват да общуват
с „еретиците” – целият този
огромен икономически труд
е насочен към изграждането
в окончателна форма на втория стълб на новата студена
война, именно – икономическото разделение на света.
Ако първият стълб е
практически готов, а вторият предстои бързо да бъде
завършен (примерно в рамките на следващите 3-4 години), то третият стълб на новата студена война предстои

да бъде граден още сравнително дълго. Този стълб представлява абсолютно задължителната военно-политическа
конфронтация (между силите на демокрацията и тоталитаризма, разбира се), като разбира се, кой е демократ и кой
е тоталитарист се решава по
единствения възможен и научнообоснован начин – демократична е тази страна, която приема безусловно нормите и изпълнява безусловно изискванията, които се
формулират там горе, в сияйния Град на хълма. (В тази
формула, впрочем, ясно се раз-

чита класическото послание
на блажения Августин ( за
двата града – небесния и земния и за техните отношения.)
А всички останали страни, които не отговарят на текущите
стандарти за демократичност
са поразени от чумата на тоталитаризма, като на някои от
тях следва да се помага и прощава, а на други да се прости
е невъзможно. Тук отново си
проличава един класически
верски мотив – „На грешника може да се прости, разбира
се след покаяние, а за еретика
опрощението е принципиално
невъзможно”.

Н

о дори и завършен третият „стълб” (на военнополитическата конфронтация), той няма да може да се разглежда като окончателно готов, докато не бъде „изпробван”. С други думи, военнополитическата конфронтация следва неминуемо да доведе до такава конфронтация, в която двете страни открито балансират на ръба и
едва след като (и ако) те успеят в ситуация на върховно военно непрежение да договорят някакъв списък от явни или
неявни забрани и разрешения, които да регулират отношенията между тях, ще може да се смята, че студената война се
е състояла, разгърнала се е и се е стабилизирала не като ситуация, а като дългосрочен модел на взаимодействие между заинтересуваните сили. Накратко и просто казано, студена война е невъзможна, без Карибски кризис или някакъв негов еквивалент. Преди да се състои такъв кризис (а той в съвременни
условия може да се разгърне на няколко места в света – напр.
един евентуален Азовски кризис) действителна студена война не
може да се разгърне и тя би обитавала единствено журналистическите метафори.
Тук следва да се подчертае, че да се говори за така описваната тук студена война като за „неизбежност” е проява на
безотговорен оптимизъм. Да се утвърждава „неизбежност”
на студена война, означава да се мисли за една „гореща война” като за нещо, което може да бъде избегнато – и заместено
със своя относително безобиден вариант - студената война. Редно е да се помни, че студената война, на която човечеството беше
свидетел (а и участник до голяма степен) се появи като спасителен изход, като щастливо изобретение, което избави човечеството
от ядрен декаданс, технически средства за който още тогава бяха
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натрупани повече от достатъчно.
Днес, след неуспешния край на историята (за който така
ведро пророкуваше Фукуяма), трябва да се мисли много внимателно за това кое е за предпочитане – студена или гореща
война и кое от двете е неизбежно.
Това са функционалните аспекти на русофобията: абсолютно необходима и затова неизбежна съставка при изграждането на т.нар. първи стълб на студената война. Триадата
„враждебност – русофобия – 24 часов ужас от Русия” е необходима, за да бъде конституирана моралната готовност на Запада
и особено на англосаксонския свят за часа Х, в който четирите конника на Апокалипсиса (B2 или Ту160М – без значение) ще
излетят, за да бъде информирано човечеството, че настъпва
Съдния ден – и това, разбира се, отново е религиозен образ,
като преходът от конник на Апокалипсиса към Ту160М е типичен преход на секуларизация.
се пак, има смисъл да се мине по-нататък, отвъд функционалните аспекти на употребата на русофобията, тъй като
вярвам, че генетичният аспект тук е по-важен и по-интересен от функционалния.

В

1. Ж. Делюмо, Кьеркегор, Хайдеггер, Батай - Пустота страха,
Изд. Алгоритм, 2019г.
2. Ж.Делюмо, Ужасы на Западе, Изд. Голос, 1994г.
3. Ж.Делюмо, Д.Фрезер, Идентификация ужаса, Изд.Алгоритм,
2009г; The Anatomy of Melancholy, Philadelphia, E.Claxton & Co, 930
Market Street, 1883.
4. Nicene and Post-Nicene Fathers Ser.I, Vol.2, Grand Rapids, MI:
Christian Classics Ethereal Library, Schaff, Philip (1819-1893) (Ed.)
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За „Национализмът като

И

зложените в сборника „Национализмът като градивна сила” възгледи от
доц. Пламен Дамянов са продължение на представените
идеи в неговата книга “Национализмът и неговите основания”*, където обосновава необходимостта от т.нар. “ефективен национализъм” или за
по-независима държавна политика, съобразена с националните интереси. Тази идея
се доразвива и разгръща като
основна тематична нишка в изложението на сегашния труд.
Статиите в него са писани
през периода 2006-2017 г. и са
публикувани с някои изключения предимно във вестник
“Нова Зора”, както и в други
От стр. 9

Ф

акт втори, дословно е взет от интервю на Наталия Солженицина. „Александър Солженицин наистина
призоваваше да се приключи с
руския империализъм, с империята“.
Наистина. Ето няколко
груби, но съвсем характерни
цитати на Солженицин, потвърждаващи тази теза.
„...Ние сложихме на дръвника и пуснахме по наклона чрез бездарно проведената, даже самоизтребителната, „Отечествена“ война
- една трета от своето население.
И аз виждам нещата
така: трябва неотложно,
на висок глас, ясно да се обяви: трите прибалтийски
републики, трите закавказки републики, четирите
средноазиатски, че и Молдавия, ако нея я влече повече към Румъния, тези единадесет – да! – непременно и
безвъзвратно ще бъдат
отделени“.
Думите „непременно и безвъзвратно ще бъдат отделени“
са подчертани от самия автор.
Или още нещо: „Разбира се, ако
украинският народ наистина
иска да се отдели - никой няма
да посмее да го удържа със сила.
Всичко казано напълно се отнася и за Белорусия...“
„На кримските татари,
разбира се, трябва да се отвори пълно завръщане в Крим“.
„...Да се обяви за несъмненото право за пълно отделяне на тези дванадесет републики – това трябва да стане без отлагане и твърдо. А
ако някои от тях се колебаят, дали да се отделят? По
същия начин, без съмнение ще
сме принудени да обявим за
Стр. 10

престижни издания у нас и в
чужбина, а някои не са издавани. И тъкмо затова те допълват градивно идейно-организирания подбор на вече публикуваните, съобразно заглавната тематика.
Дългогодишните публикации на автора свидетелстват
за траен интерес към националните проблеми и съдбата
на българите. Актуален и силно критичен, неговият изследователски подход не може да
остане безразличен към конкретни събития от българския политически, обществен и културен живот. Част
от материалите си той пише в
отговор или като коментар на
дадена публикация от в. „Нова
Зора”, провокирали честно-

Цветанка Горанова - Главен асистент в Секция „История
на Философските и Научните Идеи” към Института за Изследване на Обществата и Знанията при БАН. Завършила е
специалност “История” със специализация “Етнография” в СУ
“Св. Климент Охридски”. Работи по проблеми на етноложкото
познание от края на ХІХ и началото на ХХ век. Научните й интереси са в областта на история на науката и етноложкото познание. Тя изследва творческите биографии на Иван Шишманов,
Михаил Арнаудов, Христо Вакарелски и др. Публикува стихове в ежегодните конкурси на „Поезия от български учени“,
съучредител е на Българска Асоциация по Етнология, Фолклористика и Антропология (БАЕФА).

Гл.ас. д-р Цветанка Горанова
то му патриотично чувство и
сам настоява да се преценява
справедливо с обективен реализъм и здрав критицизъм

за дадено обществено явление.
Сборникът съдържа четири части, които се отличават и
обемно и тематично. Те имат
стройна и съразмерна структура, като равностойни по
обем са началния и краен дялове, както и вътрешните - Част

Играчът за противника

нашето отделяне от тях ние, които сме останали“.
А ето тук е най-главната, най-вмирисаната и пораженческа същност на солженицизма - „Трябва да спрем да
повтаряме папагалски: „ние се

гордеем, че сме руснаци“, „ние
се гордеем със своята необятна родина“, „ние се гордеем...“.
Трябва да бъде разбрано, че след
всичко това, с което заслужено
сме се гордеели, нашият народ
се отдаде на духовната катастрофа на Седемнадесета година (по-широко: 1915—1932),
и от тогава ние – до жалкост не сме предишните, и вече
не може в нашите планове да
имаме: някак си да възстановим държавната мощ и външното величие на предишната
Русия“.
Всичките тези цитати са
от книгата „Как да подредим
Русия“, публикувана през 1990
година. По своята същност
това е политическа програма
за разчленяването на Голя-

мата Русия, ръководство за
унищожение на страната.
Или ето редове от „ГУЛАГ“: „А „бандеровците“, както и „петлюровците“, всиките са все същите украинци,
които не искат чужда власт...

защо нас така ни дразни тяхното желание да се отделят?
Жал ни е да одеските плажове?
Черкаските плодове? <…> големият опит от приятелското общуване с украинците в
лагерите ми разкри, как им е
наболяло <…> Ние сме длъжни да дадем решението на самите тях – на федералистите или сепаратистите, кой
кого ще убеди“.
Тези махленски, празни
битови приказки за „плодове“ и „плажове“ говорят много за Солженицин. Този „другар“, по всяка видимост, е писал подобни неща по поръчка срещу заплащане, иначе
никак не можем да обясним
появата на тези и други негови декларации, изпълнени
ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

с откровени глупости, несъвместими със здравия смисъл.
Колко струват само 67 000 000
граждани на СССР, унищожени от болшевиките!
Както е известно, след
Фултън на мястото на Гьо-

белс идва „жълтият Гьобелс
- глобалният агитатор-пропагандист“. Именно на него
вярно служеше Солженицин.
Днес този „жълт Гьобелс“ безжалостно жили Русия, обвинявайки я във всички смъртни грехове. А в самата Русия
този вермонтски агент го
възнасят на пиедестала. Къде
е логиката?
Солженицин е противен
на много руски хора. Прекалено много в образа му е изкуственото, има много добавки и несъответствия. Даже
историята с ареста му по време на войната не е прозрачна. Авторът на тези редове е
бил познат със съслуживец
на Солженицин. Той излага
съвършено друга версия от-

2 и Част 3. В Първа част са изложени възгледи, свързани с
основите на национализма
като идеология. Във Втората
част на книгата са разгледани
въпроси на геополитиката и
национализма. Част трета
съдържа статии по актуални
проблеми на българската въносно това събитие.
Солженицин е бил принуден да признае, че по време на
излежаването на срока в продължение на много години е
бил зачислен като таен осведомител на органите за безопасност. Обаче при това уж не
бил написал нито един донос за
своите другари. Възможно ли е
това?
Сега едно от децата на
Солженицин е диригент в Камерния оркестър на Филаделфия. Две други наглеждат
руския суровинен сектор, заемат видни позиции в американската компания за консултации "МакКинзи". Единият от тях, Ермолай, започва кариерата си в Световната банка
във Вашингтон. Ако започне
война между САЩ и Русия, на
чия страна ще бъдат децата
на Солженицин? Въпросът
е риторичен, но отговорът е
очевиден. Родовите традиции са устойчиво нещо!
якога съветските
войскови части напуснаха Афганистан
и Източна Европа.
На тяхно място дойдоха военните подразделения на НАТО.
В онези години бяха разорени съветските предприятия.
Пустотата бе запълнена от изделия, изработени в чуждестранни фабрики. В обозначения период бе демонтирана съветската концепция за
отечествената история, и на
нейно място, яхнал куца коза,
влезе Солженицин. Така и живеем: наоколо бази на НАТО,
а вътре - Стени на скръбта и
паметници на Солженицин,
плодящи се из цялата страна
като зайци.
06.12.2018 г.
http://zavtra.ru/blogs/ne_
edinozhdi_solgavshij
Превод от руски език
Гияс Гулиев
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градивна сила”

трешна и външна политика.
Четвърта част е посветена
на лявата политика, градивния консерватизъм и националната идея.
Авторът лансира идеята, че
в исторически план междунационалните противоречия са
основни, което с пълна сила
е валидно и за съвременния
свят. Според него в определени моменти се изострят конфликтите между нациите, а в
други стават по-остри класовите, което е характерно за края
на 19-ти и началото на ХХ век.
Фактически външните или
вътрешните противоборства
са фактори за регрес и разруха в обществения живот,
но би могло да бъдат и обратното – именно “градивна
сила” (това важи предимно за
националните междуособици).
Тези проблеми са разгледани и
удачните им решения са обосновани, най-ярко в статиите
Националният подход и Национализмът като градивна сила.
Особено във втората, авторът
призовава днес към ревизия
на осмислянето на национализма като идеология и съдържателния влог в неговото
понятие, като подчертава, че
според него "Национализмът
е развит и идейно осъзнат патриотизъм".
Във Втората част на
сборника, относно геополитиката, е разгледана в исторически план борбата за надмощие между Изтока и ЗапаОт стр. 12

Б

ез да говорят трекерите
трошаха големи камъни
като ги хвърляха един в
друг. Бяха изпаднали в
състояние на „златна треска“, надявайки се да открият полускъпоценни камъни. Асен беше намерил в подобни камънаци едни
изкуфели гранати и сега беше
пуснал мухата на другите, че могат да намерят нещо по-ценно.
Гледах ги и разбирах, че човешката природа не може да се промени лесно и бързо. Тя може само
да се озапти с помощта на закони
и то, ако последните се спазват.
Продължихме без да кроим планове като Великия комбинатор
за Рио де Жанейро.
По пътя за Еверест заедно с
нас, за един от будистките манастири – Такшиндо гомпа, вървяха двама будистки лами. Те носеха
само мощите си и малки ранички, пиеха солен тибетски чай и
хапваха по малко ориз или варени картофи.
Може би защото бях пуснал
оскъдна брада като тях и малко
приличах на шерпа, те ми се ус-

да, която борба продължава
и до днес. Авторът отстоява
тезата, че Русия е единствената реална преграда пред агресивния западен натиск, насочен към присвояване ресурсите на страните от Изтока. Това
е отразено най-ярко в статията
Евразийската идея - една нова
надежда.
В статията Технологично
развитие, класова и междунационална борба, Пламен Дамянов аргументирано отстоява също така идеята, че техниката (респ. технологиите)
не премахват нито класовите, нито междунационалните противоречия. Той смята,
че поради ограничените природни ресурси конфликтите
между националните държави дори се изострят, при което се вкарват в употреба все
по-нови средства за унищожение.
В Част трета на книгата
са засегнати актуални за страната теми, включително такива, свързани с необходимостта
от развитие на ядрената енергетика, каквото например е
изграждането на АЕЦ “Белене”. Тези проблеми са развити и аргументирано изяснени в статиите Сбъднати прогнози и Държавната политика
на България в областта на ядрената енергетика. В същата
част, в статията "Пари за учени или учени за пари"е разгледан и въпросът за негативната роля на новия Закон за

Развитие на Академичния
Състав (ЗРАС) в България.
В статията За „независимите” институции , авторът
справедливо разсъждава, че
не е възможно да има „независими” институции, щом
обществото плаща за техните функции, както и че те задължително трябва да се отчитат и контролират от държавата. Представени са също
и някои възгледи относно геостратегическата ориентация на
България, а именно, че не бива
да има едностранно обвързване, което е крайно рисковано и
опасно за страната ни (каквито
примери в нашата история има
немалко).
В последната Четвърта
част от своя труд доцент П.
Дамянов анализира някои
въпроси на марксистката
идеология, смятайки че тя
подценява ролята на междунационалните противоречия и фетишизира класовата борба. Тези проблеми, които авторът разглежда, се открояват в статиите Технологично
развитие, класова и междунационална борба и в Идеологията като фактор за промените, започнали преди 25 години. Особено ярко в първата
статия е изведенено, като
двигател за обществените
промени в една държава,
значението на междунационалната борба, а класовата – поставена на второ
място. Това е приносен мо-

КЪДЕ Е РАЯТ
НА ЗЕМЯТА ?

михваха приятелски. Оказа се,
че единият говори английски.
Една вечер докато чакахме
до огъня стопанката да свари
картофите, го попитах:
„Мога ли да си купя червена
роба и жълта риза и да се върна
в моята страна като будист?“
. Вече си представях изумлението на властите на летището в София и скандалът, който щеше да
последва. Отговорът на ламата
ме върна в реалността.
„Приятелю мой, будизмът
трябва да бъде не в дрехата, която искаш да наметнеш, а тук.
(И той посочи с пръст сърцето
си)“.
Колко кратко и ясно!
Не е важна формата, а съдържанието. Изказана от лама
тази мисъл звучеше като оксиморон, нещо като идеалистичен
материализъм.
Пътешествайки по хималай-
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ските пътеки, човек има достатъчно време да се отдава на размисъл. В началото си задавах въпроса: „Как тези хора: и носачи, и
земеделци, и лами понасят с лекота несгодите на суровата планина?
Как обработват терасираните си нивички широки само по
2-3 метра? Как имат сили и желание да пеят, крачейки понякога и боси с товар по 20-30 кг на
главите си?
Дали ги крепи вярата, че ще
се преродят в нещо по-добро, ако
не разгневят хиндуистките богове или пък ще постигнат нирвана, ако правят повече добрини
през живота си?
Има какво да научим от
хората населяващи Великата
Планина. От пътешествията
си по Хималаите аз разбрах, че
раят за тези обикновени добри
хора е именно тяхната планиХИМАЛАРИЯ

мент към промяна на парадигмата за първенството на
солидарното интернационално
начало в общественото развитие, за вездесъщата роля на интернационализма в живота на
народите по света.
В статиите “Границите на
солидарността“ и “За лявата политика“ са ализирани
необходимите характеристики на левите формации, които не трябва да защитават
бедните въобще, а само трудовите хора. Авторът разглежда и някои грешки на
левите формации по националния въпрос в статията “Окупатори или освободители“, където дава пример
за спекулативната употреба
на концепцията за интернационалното начало, при интерпретирането на понятията "окупатори" и "освободители" от националистическата
пропаганда на балканските
ни съседи спрямо българските национални интереси.
В книгата си авторът търси адекватни за съвремието
ни решения в сложната матена. Тя ги прави щастливи, макар и по-бедни от европейците, които летят по магистрали
и са планирали живота си с месеци и години напред.
След 33 години експедиции
по „покрива на света“ лично за
мене Хималаите с техните невероятни върхове и щастливи хора са „Рай на Земята“. Необикновена енергия струи там и
ме зарежда всеки път с оптимизъм и жажда запълноценен
живот. А когато съм в Родината си е достатъчно да погледна
към троновете на будистките и
хиндуистки богове, окачени на
стените вкъщи, за да се пренеса
мислено сред тях и да се освободя от черни мисли.
Остап Бендер беше казал
на рожденния си ден: „33 года,
возрасть Исуса Христа. Учения
не создал, учеников у меня нет“.
Бих го перефразирал: „33 години по Хималаите. Не създадох
школа, нямам ученици, но зная
къде е Раят на Земята“.
ече съм сигурен: Раят
на Земята е там, където човек е неподвластен
на обстоятелствата и се
чувства щастлив.

В

рия на националните проблеми, затова какви биха могли
да бъдат благоприятните условия за национално консолидиране по пътя към общото наше благополучие.
Текстът се чете с интерес и
лекота заради ясния стил при
изразяване на авторовото категорично становище за проблеми и явления от обществения и политически живот, които са преценени много точно и
обективно или – крайно субективно, но доц. Пламен Дамянов
коректно оставя координатна
линия (пощ. адрес и е-мейл) за
открит диалог с бъдещите читателски мнения – несъгласия
или одобрения.
Би могло да се сравни въздействието на публикациите в
сборника за събуждането на нашето съзнание с биенето днес
на националния гонг за България и за българската общност извън нейните граници.
*П.Дамянов,“Национализмът
и неговите основания”, изд. Херон прес, София, 2006 г.
БългариЯ над всиЧко!
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КЪДЕ Е РАЯТ
НА ЗЕМЯТА ?

С

ега, след 33 години експедиции и трекинги по
най-високите планини, струва ми се мога да
дам отговор на въпроса къде е
раят на Земята.
През далечната 1981 г. за
втори път бродех с приятелите
ми от Планинската Спасителна служба по пътеките на Хималаите.
През април 1983 г., когато
цъфтяха червените рододендрони на фона на ослепително белите ледени върхове, успяхме с Асен Джаков и Венко
Петров да изкачим едно хималайско джудже в Светилището
на Анапурна, наистина високо
само 5300 метра, и слизахме от
планината със самочувствие на
първопокорители.
На слизането по Марсианди кхола попаднахме в къща

Румен ВОДЕНИЧАРОВ
традиционния дал-бат. Благодарната майка си подпяваше
докато шеташе, а може би довършваше мълвенето на 108-

от слизащите портери да тръгне обратно с нас до Намче Базар. Трудна работа. Носачите
не отбираха от нашия английски и пазарлъкът не вървеше.
„Тая работа не е за полиглоти“
– каза подигравателно Венко и
отиде настрана. След малко видяхме как една групичка босоноги носачи го наобиколи и
заслуша офертата му на чист
самоковски диалект. Приближихме. Венко рисуваше на
земята с една клечка следния
ребус: 1 – 20, 2 – 40, 3 – 60 .......
Намче 10 дни – 200 рупии +
чифт гуменки. Беше ги нарисувал. „Рамро ли е? (добре ли е?)“,
питаше ги той гръмогласно?
Не зная дали премията-гуменки се оказа решаваща за
Ринджи, но той се съгласи и
продължихме с него. Ринджи
се оказа професионал.

Антология

ВЪЛЧА ПЕСЕН
Рашко Стойков

Слушайте нощния вятър засвирил,
дето разказва отвръх Балкана
как Стоян Мамин скътал за зимнина
вълче месо - 18 буркана!
В тия времена тъмни и стръвни,
кървави като вълчи капани,
мене ме стряскат, майко, в съня ми
вълчите наши буркани!
Страшно е, майко, страшно и весело,
както през сълзи го пее поета.
Майко Българийо, страдалнице песенна,
вълча Българийо клета!
Каква ли песен ще викне Балкана,
каква ли луда луна ще има,
празните наши, майко, буркани
като завият сред зима?!

Връх Еверест, снимка Румен Воденичаров

на мананги, в която стопанката ни се стори угрижена. Къщата нямаше комин (да не влизат зли ду-хове) и пушеше като
пещ за домашно изпичане на
тухли. На виковете ни „Диди
(стопанке), чанг!?“, тя не отговори както обикновено: „Иес,
рамро чанг“. И ни показа коремчето на момченцето си, на
което като балонче се беше показала пъпна херния. Павел се
зае с хернията и я прибра с две
лепенки лейкопласт на кръст.
Дидито се преобрази. Веднага
ни наля в чашите чанг (тяхната домашна оризова бира), свари ориз в тенджерата под налягане и започна голямо ядене на
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те будистки молитви. Буда
беше чул молбата , и беше
изпратил лечители. Рожбата
нямаше да страда. Какво повече може да желае една майка на
тази височина, освен може би
достигане на нирвана.
Ненаситни за гледки и високи върхове продължихме
към базовия лагер на Еверест
по дългия път на нашата хималайска експедиция Лхоце-8511.
Багажът ни беше тежък. Бяхме
натоварени с всичко необходимо за оцеляване над 5000 метра плюс китара, но носачът
ни, след като си изпи надницата от 20 рупии, изчезна яко
дим още първата вечер. Явно
30 кг му идваха много. Увесили носове седяхме до пътеката на хилядите крака и се
мъчехме да спазарим някой
Стр. 12

Обикновено той ни изпреварваше, палеше огън и вареше за себе си цампа, а за нас
чай. Ние пък го гощавахме с
лиофилизирани кайсии и чедър. Понякога му предлагахме разредена мастика като
му обяснявахме, че това е
българският чанг. Падаше голям смях като се задавяше от
силния за един шерпа алкохол.
Сутрин Венко, който се изживяваше като художник-фотограф, се възторгваше: „Гледайте бе! Виждат се седем
плана“. Гледката си заслужаваше, нопрез следващите дни се
оказа, че трябва да изкачим
и преминем и седемте била,
спускащи се от високите Хималаи към равнината. Едното
от тях, Ламшура пас се оказа
високо 3800 метра и ни отне
ХИМАЛАРИЯ

ден и половина. Разбрахме,
че в Хималаите единственото
равно място са мостовете над
реките и по-мъдро е, за да не
се ядосва, човек, да престане

да прави разлика между слизане и изкачване.
Дните се нижеха в непрекъснато ходене. Понякога се
настройвахме лирично. Сутрин около нас пълзяха мъгли.
„Това е душата на планината“
– беше казал дълбокомислено Павел. Друг път, както подобава на мъжка компания,
на поредния превал Асен ни
ободряваше: „Е сега надолу и
фъшкия се търкаля“. Отговорът не закъсняваше: „Освен ако
не е много рядка“.
Една сутрин бях тръгнал от
Лукла преди другарите си и спрях да ги изчакам
на един завой и да направя
снимки. Мина половин час, после още толкова, без да се появят. Чуваха се само странни
шумове. Всичко става. Оставих
самара си и се върнах по пътеката. Пред очите ми се разкри
странна гледка. На брега на
малка рекичка сякаш се снимаше епизод от „Опълченците
на Шипка“.
На стр. 11
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