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Русофобията като антРопологична 
катастРофа

тРъбачи и Разносвачи на 
пРазнодумства 
и надежди

ЗОРа Е !

П
олитическият и про-
паганден смисъл на 
нашата конференция 
е очевиден – и все пак 

аз бих се опитал да го заобико-
ля, доколкото е възможно, за-
щото мисля, че главната задача 
на този етап е да се внесе ред 
в понятията. Затова, впрочем, 
мисля, че трябва да бъдат при-
ветствани всички опити да се 
гради теория по въпроса. Раз-
бира се, не можем да започнем 
с дефиниции, те би трябвало да 

дойдат най-накрая, като резул-
тат от съдържателна интелек-
туална работа върху фактиче-
ския 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 съ-
гласят, че тя не е отбелязване 
и посочване на отделни не-
приемливи факти или дори 
тенденции. Затова, например, 

когато аз отбелязвам абсолют-
но престъпния характер на 
режима, който се беше закре-
пил в Кремъл в края на мина-
лия век (и как да забравим, че 
именно този режим два пъти 
се намесва по особено брута-
лен начин във вътрешно-поли-
тическия живот на България – 
първия път при свалянето на 
Т.Живков, а втория път седем 
години по-късно при сваляне-
то на правителството на Де-
мократичната левица), кога-

то отбелязвам своята нена-
вист и отвращение към ру-
ската олигархия – за нея се 
твърди, че вече не е във властта, 
но очевидно все още е твърде 
близко до нея; а също и кога-
то отбелязвам различни, спо-
ред мен реални проблеми на 
днешната управленска прак-
тика на Кремъл – аз не се съ-
гласявам да бъда наричан ру-
софоб. Всъщност, ако всичко 
изброено дотук беше русо-
фобия – тогава главният ру-
софоб би бил съвкупният 140 
милионен народ на Русия. 

Затова аз твърдя, че ру-
софобията е нещо по-друго, 
нещо по-различно от обик-
новената и понякога неиз-
бежно сурова критика на 
различни културни и упра-
вленски практики в Русия.

Без да претендирам за де-
финиция, аз твърдя, че русо-

фобията се появявя тогава, 
когато се загубва усета за мяс-
то и време, за пространство и 
история, за логическа консе-
квентност и доказателстве-
ност, когато спре интересът 
(а той е задължителен за вся-
ко сериозно изследователско 
мислене) към разликите меж-
ду универсално, партикулар-
но и сингуларно, т.е. към са-
мата категориална структу-
ра на мисленето. В този сми-
съл русофобът е конструктор 
на митологеми, като след като 
ги е произвел, успява и да жи-
вее вътре в тях. По този начин 
в днешния секуларизиран за-
паден свят (и това е особено 
вярно именно за англосаксон-
ския свят) русофобията е се-
куларизиран еквивалент на 
ужаса от Врага на човешкия 
род. 

На стр. 8-9

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?“

Еразъм Ротердамски, „Възхвала на глупостта“.

А
ко слушаме управляващите, благодарение на тях 2018 
година буквално е върнала България на политическата 
карта на Европа и света. То не беше европредседател-
ство, не беше софийска среща на лидерите на страните 

от Западните Балкани с лидерите на ЕС, домакинство на сре-
щите ЕС-Турция в Евксиноград и Източна Европа – Китай в 
София, Договор за приятелство и добросъседство с Македо-
ния. 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 Кон-
ституцията си и да се нарече Република Северна Македония. 

На стр. 2

Н
а 11 октомври м.г, в 
София, бе проведена 
Национална научна 
конференция „Русо-

фобството – причини, ета-
пи, форми и институции“. 
На нея, всеобщ интерес пре-
дизвика прочетеното от доц. 
д-р Валентин Вацев резюме 
на неговото изследване „Ру-
софобията, като антропо-
логична катастрофа“. „Нова 
Зора“ вече разполага с пъл-
ния текст на студията на именития геополитик 
и политолог. Предлагаме текста в три последо-

вателни броя на просветеното 
внимание на нашите читате-
ли  с непоколебима увереност 
за неговото профилактично 
значение. Намираме, че е осо-
бено опасна за народа и дър-
жавата ни разгръщащата се 
в българските средства за ма-
сова информация антируска 
пропагандна капания. Волята 
за тази русофобска пандемия 
е с очевиден извън национа-
лен интерес и базиране. Пре-

дупреденият, обаче, винаги е въоръжен. Да си 
припомним  тази мъдрост. 

Доц. д-р Валентин Вацев

фоРумът в маРакеш и 
РедуциРането на бългаРия

На стр.3
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От стр. 1

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. Добаве-
те призивите му за (де)мили-
таризация на Черно море, в 
което трябваше да плуват яхти 
и платноходки, а по плажове-
те да загарят туристи, и като 
сравните всички тези розови 
сънища с реалните резултати 
и ползите им за България, ще 
помислите че има нещо про-
роческо във факта, че минис-
търът на българското евро 
председателство Лиляна Па-
влова завърши своята мисия 
с патерици. Май и българската 
политика, при всичките хвалби 
на нейните автори, си „счупи 
крака“. Но, млъкни, сърце, гла-
ва да е здрава! От Нова година 
министър Павлова ще оглави 
Международния център за съ-
трудничество на ЕС, Източна 
Европа и Китай.

Остта на земното 
въртене 

Ами „изпросването“ от 
Путин и Ердоган на едно от-
клонение от „Турски поток“, 
по което да се транзитира 
природен газ към Сърбия и 
Южна Европа? Ами китай-
ските инвестиции, които се 
очакваше да потекат като пъл-
новодна река след гостуването 
на многобройната китайска де-
легация в София? В това число 
в проекта АЕЦ „Белене“, за кой-
то уж се търси стратегически 
инвеститор и китайската дър-
жавна ядрена компания проя-
вявала 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 вър-
ти около нас, благодарение 
на мъдрото ръководство на 
мин. председателя Бойко Бо-
рисов. Очаквахме дори да по-
текат арабски инвестиции към 
нашия окаян „остров на ста-
билността“. Само дето опози-
цията в лицето на БСП не при-
знава тези „успехи“ и предлага 
своя „Визия за България“, като 
алтернатива на сегашния ко-
рупционен модел. И пак опо-
зицията - парламентарна и из-
вън парламентарна, в лицето 
на БСП и ДПС, и на ДСБ и „Да, 
България“, не само критикува 
управляващите, ами прово-
кира, подкрепя и организира 
протести за свалянето на от-
делни вицепремиери и мини-
стри и дори на цялото прави-
телство. И то, при положение 
че премиерът Борисов като 
един Дядо Коледа е отворил 
чувала и хвърля от там мили-
они: за хората с увреждания, 
за повишаване на заплатите 
на държавните служители, 

за коледни добавки на пен-
сионерите и вдигане на пен-
сиите от 1 юли 2019 г., за ко-
ледни бонуси в МВР и държав-
ните агенции, начело с Търгов-
ския регистър. Но не случи той 
на народ, който цени добрини-
те, ами иска още и още. И мър-
мори, че глобата от 77 ми-
лиона евро, която ЕК нало-
жи на БЕХ заради монопола 
на „Булгартрансгаз“, щели да 
я плащат всички български 
граждани, а не само газовите 
дружества.

Добре е все пак, че на на-
шия 

„остров на 
стабилността“ 

не живеят французи, ко-
ито с протестите и вандали-
зма си принудиха президен-

та Еманюел Макрон да обя-
ви извънредно положение 
във Франция и да отстъпи от 
някои „реформи“, като обла-
гането с данък на най-ниските 
пенсии. А, както върви, скоро 
може да пламне килимът и под 
краката на британския пре-
миер Тереза Мей, която отча-
яно се опитва да изкопчи нови 
отстъпки от ЕК, за да избегне 
Брекзит без сделка. Българско-
то европредседателство изоб-
що не помогна за безконфликт-
ната раздяла на Великобрита-
ния с ЕС. Мей подписа някак-
ва сделка за Брекзит с Брюксел, 
която не се одобрява дори от 
собствената й партия, камо 
ли от британския парламент. 
Затова Мей отложи гласува-
нето в парламента и отлетя 
до Брюксел за нови пазарлъ-
ци, но от там казаха, че пре-
договаряне на Брекзит няма 
да има. А съдът на ЕС постано-
ви, че Великобритания може 
да се откаже от Брекзит без да 
иска одобрението на остана-
лите 27 страни членки на ЕС. 
На 21 януари британският 
парламент ще каже послед-
ната си дума и Мей може да 
се сбогува с политиката, а 29 

март 2019 г. е крайният срок 
за излизането на Обединено-
то кралство от ЕС.

Но, докато в Лондон консер-
ватори и лейбъристи дружно 
заговорничат срещу Мей, в на-
шето отечество такива неща 
не стават. Бойко Борисов пре-
живя истинска метаморфо-
за, като от яростен критик на 
Сергей Станишев, тройната 
коалиция и кабинета „Орешар-
ски“, изведнъж се умили от 
преизбирането на Сергей  за 
председател на ПЕС. Дори му 
изпрати послание да продъл-
жава да бъде гордост за Бъл-
гария. 
„Доживяхме керемида масло 

да пусне“, 
би казал Чудомир. Но 

може би част от обяснението 

на тази Бойкова „любов необяс-
нима, любов невероятна“ към 
Станишев е фактът, че Корне-
лия Нинова не отиде на кон-
греса 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 под-
крепа за Истанбулската кон-
венция и Глобалния пакт на 
ООН за миграцията, по които 
Нинова има собствено мне-
ние 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 подписали-
те пакта, но премиерът Шарл 
Мишел плати за това с остав-
ката си и тази на цялото пра-
вителство. Коалиционният му 
партньор, фламандските на-
ционалисти, излязоха от пра-
вителството и премиерът бе 
принуден да връчи оставката 
си на краля.

Колкото до конгреса на 
ПЕС, световните медии ся-

каш не забелязаха, че Стани-
шев е преизбран, а акценти-
раха на избора на холандския 
социалдемократ Франс Ти-
мерманс за кандидат на евро-
пейските социалисти за поста 
председател на ЕК. А пък той 
погали ушите на Бойко Бо-
рисов, като каза че отдавна 
било време България и Румъ-
ния  да влязат в Шенген. Бъл-
гария - по въздух и вода! На 
11 декември ЕП трябваше да 
гласува дали двете балкански 
страни са готови за Шенген. Ре-
зултатът е известен: с голямо 
мнозинство европарламен-
тът подкрепи членството на 
България и Румъния в Шен-
ген. Само че решенията на ЕП 
имат препоръчителен харак-
тер за ЕК и Съвета на ЕС. Дос-

татъчно е холандският преми-
ер Марк Рюте да се обяви в 
Съвета на ЕС против нашето 
присъединяване към Шен-
ген, за да си останем само без-
мислени кандидати за обетова-
ното пространство. А, за разли-
ка от Тимерманс,  холандският 
премиер Марк Рюте не иска 
изобщо да ни вижда там. 

Благодарим на Тимер-
манс, но защо да не ни при-
емат в Шенген и по суша? 
Ние защо построихме 

Великата българска 
стена? 

Нищо, че тя май се оказа 
също корупционна далавера, и 
че се събаря при всеки по силен 
валеж. Със и без стена по грани-
цата, полицията продължава 
да залавя нелегални мигран-
ти по АМ „Тракия“, на грани-
цата със Сърбия, или в самия 
център на София? След кое-
то, подобно на Сизиф, започ-
ваме отново да бутаме камъ-
ка, тоест да кърпим зейналите 
пробойни в стената. Което не 
пречи и обещанието на Тимер-
манс да влезе в графата „успе-
хи“ на правителството в Со-
фия.

Доброто и злото обаче 
вървят ръка за ръка. Точ-
но когато управляващите 
се размечтаха по въпроса за 
Шенген и вдигането на мо-
ниторинга над България, 
едно изявление на македон-
ския премиер Зоран Заев по-
каза цялата несъстоятелност 
на самохвалствата на нашите 
пишман дипломати. Заев из-
тълкува договора с Гърция като 
потвърждение на „идентите-
тот“ на македонския език. А, 
когато българският вицепре-
миер Каракачанов го запла-
ши с вето върху приемането 
на Македония в НАТО и ЕС, 
Заев отговори, че да бъде ма-
кедонец и да говори на маке-
донски е негово право. Декла-
рацията на македонското ми-

нистерство на външните рабо-
ти беше по-дипломатична, но 
преди това Заев беше казал, 
че когато страната му влезе 
в ЕС, македонският език ще 
стане официален език на Ев-
росъюза. Как не се сети само 
да напомни на Каракачанов, 
че Договорът за приятелство 
и добросъседство между Бъл-
гария и Република Македо-
ния е подписан на конститу-
ционните езици на двете дър-
жави. И, че под ръководство-
то на Петър Харалампиев, 
предложен от него за шеф на 
Държавната агенция за бъл-
гарите в чужбина (ДАБЧ), в 
агенцията се е вихрила срам-
на търговия с удостоверения 
за български произход. Къде 
са блеяли нашите умници, та 

не са видели какъв коз дават 
на македонистите, подпис-
вайки въпросния Договор за 
приятелство и добросъсед-
ство? А македонисти се оказаха 
не само хората на ВМРО ДПМ-
НЕ, а и македонските социа-
листи. 
Но кьорав карти не играе! 

Управляващите в София 
получиха, каквото заслужа-
ваха, защото бяха повярва-
ли в собствените си басни за 
тяхната значимост, като вода-
чи на Западните Балкани към 
светло евроатлантическо бъ-
деще. Стените на издигнатия от 
тях призрачен „дворец на успе-
хите“ бяха започнали да се ру-
шат още преди този скандал да 
се разрази, но кой от тях обърна 
внимание на предупреждения-
та и критиките? Случаят с маке-
донския език не е изолиран. С 
фиаско може да завърши и про-
дължаването на „Турски поток“ 
през България, понеже според 
помощник държавния секре-
тар на САЩ Съливан, това не 
премахвало зависимостта от 
Русия. Джон Маккейн умря, 
да живее Джон Съливан! Този 
ще успее да ни пробута и оста-
релите американски изтребите-
ли F-16, когато Турция се пре-
въоръжава с F-35, а руснаци-
те имат МиГ-35! А защо да не 
ни набута и в сирийското тре-
савище, след като Тръмп обя-
ви че до един месец ще изтег-
ли американските войски от 
там, понеже „Ислямска държа-
ва“ 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 упра-
вляващите в София им светне 
червената лампичка, че янки-
те нямат вечни приятели и съ-
юзници, а само вечни интере-

си. Затова са готови да воюват 
в Украйна до последния укра-
инец..

Подходът на българска-
та държава е по-друг.Тя, на-
пример, джироса спорните 
исторически и езикови въ-
проси с Македония на една 
комисия, която още не се е 
събирала, камо ли да свър-
ши нещо полезно. В случая 
отново водеща бе волята на 
Борисов „този проблем да ми 
се махне от главата“. А се ока-
за, че Заев, когото той прегръ-
щаше и потупваше покрови-
телствено, го е изиграл. И не е 
единствен. Защото и „прияте-
лят му“ Алексис Ципрас от-
ърча до Москва и, въпреки 
че беше изгонил двама руски 
разузнавачи, изкопчи от Пу-
тин обещание „Турски поток“ 
да мине през Гърция.Така че 
и да има отклонение от „Тур-
ски поток“ през България, 
обемът на транзитирания 

по него руски газ ще бъде в 
пъти по-малък от този, който 
щеше да има при реализира-
нето на газопровода „Южен 
поток“. Съответно и транзит-
ните такси, ако има такива, ще 
бъдат по-малки: не 400 млн. 
евро на година, а до 100 млн. 
евро, примерно казано. А, до-
като до нас дойде газ от Азер-
байджан, Иран, Катар, Изра-
ел 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 евроатлантиче-

ска интеграция на Западните 
Балкани, да напомним за кон-
фликта между Косово и Сър-
бия и взаимното налагане на 
санкции между двете съседки. 
Косово обяви, че създава своя 
армия, въпреки предупрежде-

нията от ООН и Брюксел. Дос-
татъчно й е на Прищина, че Ва-
шингтон одобрява милитари-
зацията на Косово. 

Фразата, че войната е 
прекалено сериозна работа, 
за да бъде оставяна на воен-
ните, може да се преправи за 
външната политика. В сми-
съл, че тя е прекалено сериоз-
на работа, за да се оставя на 

аматьори и хора, умиращи от 
любов към себе си. Или на та-
кива като Екатерина Захари-
ева и Бойко Борисов, които 
веднъж не приемат географ-
ски определения към името 
на Македония, после твър-
дят, че името Северна Маке-
дония е добро. Или след като 
са подписали договор на кон-
ституционните езици на Бъл-

гария и Македония, твърдят, 
че не са признавали същест-
вуването на македонския 
език. Но вместо тях, Карака-
чанов гълчи строго македон-
ците и ги плаши с вето вър-
ху членството им в НАТО и 
ЕС. Все едно, че Македония 
и България не са съществу-
вали без евроатлантическо 
членство.

Глобалният ком/пакт на 
ООН по миграцията не 
бе подписан от поло-
вината европейски и 

от „емигрантските”държави 
САЩ, Австралия, Израел. 
Подписаха го Русия и воде-
щите €-демокрации, оглавя-
вани нерядко от хора, не по-
ели ангажимент да отгледат 
и възпитат в семейството си 
поне едно дете. Дори европей-
че да бе! А слаби лидери, без ре-
ални визии, прехвърлят топка-
та на международната бюро-
крация...

За чест на нашето прави-
телство и опозицията Бъл-
гария дори не участва във 
форума в Маракеш на дър-
жавите-сигнатари. В Ню-
Йоркската декларация на ОС 
на ООН/20.09.2016 г. се пред-
виждаше до края на 2018 г. да 
бъде приет друг „подсещащ” 
документ 

„Глобален пакт за 
бежанците”, 

за който подозрително 
не се огласява нищо. Оста-
вам с впечатлението, че с из-
ключение на единици екс-
перти нито политици, нито 
журналисти са наясно с две-
те документални творби. 
Не само у нас. В интервю 
за „hlavnespravy.sk”/11.12.т.г. 
бившият словашки минис-
тър на вътрешните работи 
с 10-годишен стаж на поста 
Роберт Калиняк (с майка бе-
сарабска българка) преценя-
ва, че темата е политически 
деформирана от „полит-
слънчогледи” и от некомпе-
тентници. По „бежанския 
пакт” екс-министърът счи-

та, че на бегълците не им 
се полага убежище. Някои 
страни им го дадоха и сега 
имат огромни проблеми с 
това. Според него много граж-
дани не разбират мигрант-
ската тематика и не разпоз-
нават разликите между бег-
ълци, бежанци (=получили 
убежище), /нелегални/ миг-
ранти, в т.ч. икономически 
... и членове на ИДИЛ/Даеш. 
Дори някои световни поли-
тици не разбират драматич-
ните разлики между отдел-
ните категории пришълци 
(според Анкара „изселници”), 
от чието разпознаване зави-
си прилагането на напълно 
различни понякога прав-
ни норми. Така напр. чечен-
ците в Австрия, приети от 
предшестващото правител-
ство по политически съобра-
жения като бегълци от война-
та (бежанците са от съседни 
страни, Бел.ОГ),всички полу-
чиха убежище. НО: 1.Това бе 
в нарушение на правилата 
за получаване на убежище в 
ЕС; 2. Почти всички от тези 

около 250 души се оказали 
„бойци” на ИДИЛ.

Ком/пактът избавя дър-
жавите, от които не би след-
вало да пристигат мигранти, 
от отговорността за собстве-
ните им граждани. И тази от-
говорност бива прехвърляна 
на плещите на държавите на 
Запад по недопустимата фи-
лософия, че ако напр. на хо-
рата в Конго е зле, то нека те 
да живеят в Германия или в 
Словакия.

С иронична хиперболиза-
ция Калиняк подхвърля, че 
през 2015 г., когато с полици-
ята и пожарникарите охра-
нявали границата, „трябва-
ло” да пусне за няколко сед-
мици мигрантската вълна, за 

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 има-
ше много хървати, босненци, 

които след приключването 
им се завърнаха в къщи. То-
ест, временна мярка за хора от 
съседни страни в случай на во-
енен конфликт. Без да получат 
постоянно убежище и да стават 
съставна част на словашката 
държава. В Габчиково имало 
временно бегълци, не допус-
нали инциденти и си отишли.

У нас изобилстват пре-
ялите бенефициенти и без-
критични платени клакьори 
на неоколониалния, олигар-
хичен модел 
за редуциране на България 

чрез 
„цивилизационен избор и 

пазарна икономика”, отстоя-
ващи права на бегълците. За-
бравяйки, че „нашите” миг-

ранти са почти изцяло не-
легални и че по чл.218 от 
Наказателния кодекс под-
лежат на санкция лишаване 
от свобода за около 5 годи-
ни. И наред с неидентифици-
руемост, те са неподходящи 
за България като структура, 
образователен ценз, пол, тру-
дови навици; често и по здра-

вословен статус, пренасяйки 
опасни болести, за които ев-
ропейците нямаме имунитет 
и пр. А правоохранителните 
и правораздавателните ни 
органи като че ли нерядко 
шикалкавят.

Един от най-ярките кри-
тици на ислямските бегълци е 
немският режисьор и сцена-
рист от ливански произход 
Имад Карим. По публикува-
ни записки на Мирка Хаасо-
ва, И. Карим е убеден, че тези 
люде тепърва ще се радикали-
зират още повече. „Бегълците 
не са пионери, за да създадат 
нещо ново, а фанатични уни-
щожители на култура, на из-
гражданото за столетия. В 
своите родини бегълците от 
Северна Африка, от Сирия, 
Ирак, Афганистан не са ус-
пели да изградят граждански 
общества, защото от 1400 
години са оплетени в токсич-
ни догми на шариата”. ООН, 
Европейският съюз, „Ам-
нести интернешънъл” и це-
лево спонсорирани НПО-
та не поемат персоналната 
отговорност на тези бегъл-
ци за контрол върху раж-
даемостта, над „желание-
то им да се образоват; да се 
учат на честност, на уваже-
ние към другите, към жените 
и дори към другояче сексуално 
ориентираните”. Изброени-
те най-мощни международ-
ни организации, по записките 
на г-жа Хаасова, сега забраня-
ват на обществеността от тези 
страни, които ги приемат, да 
се отбраняват срещу унищо-
жителната миграция.

На стр. 4

фоРумът в маРакеш и РедуциРането на бългаРия
Драстична ли е била „оценката на Чарли Чаплин” за интелектуалната криза в неговия свят?

Д-р Огнян Гърков

тРъбачи и Разносвачи ...

Понеже според Клаузевиц война-
та е продължение на политиката 
(външната, б.р.) с други средства, 
можем да гадаем как ще воюва Бъл-

гария при такава външна политика, която 
Тръмп би нарекъл шантава. На танц със саби 
биха могли да научат и мечките, но за превръ-
щането на дипломатическите екскурзии в 
печеливши за България начинания се иска 
нещо повече от прословутото „Нека големи-
те началници да се разберат“, ние сме за. Мо-
жем да простим всички недостатъци на нашите 
йесмени, но не и самохвалствата им на фона 
на мижавите резултати от техните инициа-
тиви. „Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а 

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 уговорка-
та: „И пак не можеш да се върнеш там, откъде-
то 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 интере-
си на България. Поради това се превръщат 
на тръбачи и лири на собствената си глу-
пост, обявявайки за успех дори глобата на 
ЕК. Понеже можела да е и 300 милиона евро. 
Боже, пази България!

Оказа, че Заев, когото Борисов прегръщаше и потупваше 
покровителствено, го е изиграл.
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Петко Петков

В средата на декември 
м.г. в „мотора на ЕС“ 
Франция, се разви-
хри един своеобра-

зен бунт, участниците в кой-
то надянаха жълти светло от-
разителни жилетки, сякаш за 

да предупредят минаващи-
те покрай тях, че ги има. И да 
дадат сигнал, че в обществото е 
започнала дълбока промяна. 
Тази промяна, както писа Ер-
гин Йълдъзоглу във вестник 
„Джумхуриет“ (13.12.2018), но-
сеше със себе си и питания 
от рода на „какво става сега?“, 
„какво е това?“. Разнообрази-
ето на отговорите, които се да-
ваха на тези въпроси, според 
френския вестник „Льо Монд“ 
показвало, че и интелектуал-
ците са се разделили.

Така или иначе, бунтът на 
„жълтите жилетки“ показа, 
че управляваните не жела-
ят да живеят и да бъдат упра-
влявани по старому. Президен-
тът на Франция Еманюел Ма-
крон, чийто рейтинг се срина 
до този на Франсоа Оланд през 
последните му дни в Елисей-
ския дворец, в изявление по те-
левизията заяви, че е разбрал че 
е огорчил много хора със своите 
данъчни и други реформи и обе-
ща отстъпки, които показаха, че 
и управляващите не могат да 
управляват по старому. Това 
Ленин нарича революцион-
на ситуация – когато низини-
те не желаят да живеят, а вър-
ховете не могат да управляват 
по старому. Но и не искат, или 
не могат да управляват по но-
вому. 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 наре-
че „grassroots” ( „хората от на-

рода“), се прехвърлиха в Бел-
гия, Великобритания, Хърва-
тия, Австрия и дори в Канада. 
Очевидно е, че навсякъде хора-
та от народа има за какво да не-
доволстват от управляващите, 
които уж са избрали демокра-
тично. Работата е там, че по-
литиците идват на власт с едни 

обещания, а като управляващи 
правят нещо съвсем различно. 
Нашите „обединени патриоти“ 
също излъгаха своите избира-
тели за минималната пенсия 
от 300 лв., а сега се оправда-
ват, че толкова могат с малко-
то си на брой депутати. Ако ги 
били подкрепили така, че да ста-
нат първа политическа сила, 
нещата щели да са други. Добре 
че не го направиха! А избира-
телите знаеха, че техните „па-
триотични народни избрани-
ци“ ще се изпокарат като цига-
ни, „патриотите“, а защо не и 
коалиралите се с тях „гербери“ 
нямаше никога да видят пар-
ламента. 

Както и да е. Благодарение 
на бунта на „жълтите жилет-
ки“, отново започнаха да се дис-
кутират въпроси като цените 
на горивата, разпределение-
то на доходите и на данъчното 
бреме, бежанският наплив, те-
роризмът и ислямизацията на 
Стария континент. Така и ние 
в България разбрахме, че една 
от реформите на Макрон е об-
лагането 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 Пи-
кети и неговите другари за въ-
веждане на европейски данък 
от общо 800 млрд евро за раз-
решаване в мащаба на Стария 
континент на проблеми, като 
неравенството в разпреде-
лението на доходите, бежан-
ската и климатичната криза. 
Един коментар в „Блумбърг“, 

озаглавен „Пикети да съблече 
тази жълта жилетка“, твър-
ди, че с нея се защитава тезата 
колко вредно – икономически 
и идеологически, е  да се обла-
гат с данък капиталът и бога-
тите. Управляващите не само 
във Франция, а и в много други 
страни са недоволни от случая 
с „жълтите жилетки“ и напра-
вените им отстъпки. Има сери-
озен страх от новите проблеми, 
които движението може да по-
роди в бъдеще. 

<<Управляващите класи, 
пише Йълдъзоглу, не изглежда да 
имат намерение да отговорят 
на искането за „преразпределя-
не“ в период, когато световна-
та икономика е започнала да се 
забавя и тортата е започнала 
да се смалява. Историята ни по-
казва, че от такива уравнения 
общо взето произлизат по-ти-

ранични мерки и страхът тлас-
ка капиталистическите класи 
към това да подкрепят крайно 
десни, фашистки движения>>.

Разбира се, движение-
то „Жълти жилетки“ е много 
объркано събитие. Участни-
ците в него казват: „Ние сме на-
родът!“, 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 привържени-
ци на движението на Мелан-
шон „Непреклонните“, както и 
други течения – социалисти, 
антикапиталисти и анархи-
сти. В това „множество“, наред 
с дребни производители и соб-
ственици на недвижими имо-
ти, дошли от полските райони, 
от провинцията, има притежа-
тели на камиони, използващи 
нафта, работници от градове-
те, безработни, средни класи, 
притежаващи бензинови ав-
томобили и дори…ученици от 
гимназиите. В движението са 
и крайно десни, възприели от-
крито фашистката идеология. 
Тоест, движението изтъква хем 
исканията на десницата, хем 
на антикапиталистическата 
левица.  Но това движение се 
представя не с някое от искани-
ята, а както посочи Дейвид Бро-
дер в „Contretemps“ (22.11.2018), 
с понятието „Жълти жилетки“, 
което всъщност няма политиче-
ски смисъл, се обозначава 

„един свободен показател“. 
<<Какъв смисъл ще при-

добие това множество, пита 
Йълдъзоглу, когато като „на-
род“ започне да произвежда по-

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 мно-
зинство, работещо като „свобо-
ден показател“. Ако спечели дви-
жението на Марин Льо Пен, 
няма да се появи нещо „трето“ 
(което да бъде посредник меж-
ду управляващи и управляеми, 
б.р.). Ако спечелят левите/соци-
алистите, и ако успеят да изи-
граят ролята на това „трето“, 
не само във Франция, ще се роди 
възможност за промяна в жиз-
нените светове на човечест-
вото като цяло (Дори и в Тур-
ция). Не беше ли това и възмож-
ността, която не се представи 
в „Гези“?>>.

С чувство за хумор, друг 
автор на „Джумхуриет“, Ъшъл 
Йозгентюрк, озаглави своя-
та статия така: „Вълнени жи-
летки от цял свят, съединявай-
те се!“ И описва как толкова се 
е впечатлил от бунта на „жъл-
тите жилетки“, че засънувал 
как турските жени протести-
рат, навлекли изплетените от 
самите тях вълнени жилетки, 
носейки плакати с причудли-
ви искания. Например срещу 
поскъпването на природния газ, 
срещу заплащането на некон-
сумирана електроенергия, за 
повишаване на минимално-
то възнаграждение на 2300 
лири, за закриването на Дияне-
та (Управлението на религиоз-
ните дела), което има бюджет 
от 10,5 млрд. лири, за намаля-
ване на броя на депутатите, за 
подвеждане под отговорност на 
имамите, насилници на девойки 
и момчета, против партиите и 

синдикатите, за залавянето на 
нарко бароните и др.. Накрая 
авторът заключава, че е дошло 
времето за бунт и призовава 
всички да плетат вълнени жи-
летки. 

<< Не се знае, тук е Анадо-
лът, леговището на неочаква-
ни, непредвидени изненади. От 
мен казано, започвайте да пле-
тете вълнените си жилетки! Ло-
зунгът ни е такъв: „Вълнени жи-
летки от цял свят, съединявайте 
се!“>>.

Имайки предвид 
предприемчивост-
та на българина, 
представете си ка-

къв бизнес може да се развие 
в нашата страна с тези жилет-
ки – жълти или просто вълне-
ни. Май по-лесно ще облечем 
всички граждани с жилетки, 
отколкото да ги накараме да 
протестират на улицата, както 
във Франция. Но, добър е Гос-
под. Това което други не мо-
гат, ще го направи правител-
ството на ГЕРБ и ОП. Защото 
преди да са влезли в сила уве-
личенията на пенсиите, це-
ните на тока, водата, хляба и 
природния газ вече хвръкна-
ха нагоре. Точно както през 
зимата на 2013 г..Тогава бун-
товете срещу високите сметки 
на ЕРП-тата свалиха първото 
правителство на Борисов и 
доведоха до предсрочни пар-
ламентарни избори, след ко-
ито ГЕРБ престоя една годи-
на в опозиция. Хегел пише, 
че всички събития в истори-
ята се случват по два пъти, а 
Маркс добавя: първия път 
като трагедия, втория-като 
фарс. Но и сегашната „ста-
билност“ не е ли един фарс?

ЛАВИНА ИДЕ!

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?!

22.11.2018 год.

Чавдар ТЕПЕШАНОВ

От стр. 3

Т
ова са същите тези 
международни ор-
ганизации, които 
не смеят да при-

зоват богатите ислямски 
държави да приемат свои-
те едноверци-бегълци. Им-
рад Карим е емоционален: 

„Европа, Германия 
отмират по този начин! 

Молим за прошка деца и 
внуци, че чрез имигрантите 
унищожаваме нашата цивили-
зация!”

Като завършек на публи-
кацията се привежда твърде 
драстичен според мен цитат 
от починалия през 1977 г. ге-
ний-звезда на нямото кино 
Чарли Чаплин (Сър Чарлз 
Спенсър Чаплин) с позовава-
не на Павел Фендек от моно-
графията му „Súmrak eurúpskej 
civilizúcie. Barbari sa zmocúujú 
Eurúpy“ (=„Сумракът на евро-
пейската цивилизация. Варва-
ри овладяват Европа”) : „За-
падната общественост е 
толкова дегенерирана, че 
не осъзнава доколко сама-
та тя е умствено увредена. 

Някои идеи са дотолкова (с 
извинение! Ком.:ОГ) идиот-
ски, че в тях може да повяр-
ва само някой (Бел. ОГ: запад-
ноевропейски) интелектуа-
лец”.

Нискоинтелигентни са 
аргументите и намеците на 
пропагандния мейнстрийм 
от Брюксел, напр. в изявле-
ния на Е.Макрон, А.Меркел 
или на бившата председа-
телка на Бундестага Рита Зю-
смут, че новите държави-член-
ки изсмуквали еврофондове, 
а не проявявали солидарност 
към волята на „староевропей-
ци” за приемане на мигрант-
ски квоти. Свенливо пропус-
кайки отговорността на ко-
лонизаторска Стара Европа 
към бившите колонии? Също: 
развитите демокрации + отвъ-
докеанските ни наставници 
пропускат, че „в замяна” на ев-
рофондовете България бе де-
индустриализирана до 90%, 
с разбито селско стопанство, 
загуби 96% от външните си 
пазари и по социално-иконо-
мически причини служи за 
източник на евтина работна 
сила. Без да се връщаме назад, 
но според българската опози-

ция България беше достигна-
ла 28-мо място по „качество 
на живот” и 29-то място по 
„човешко развитие”. Та, евро-
фондове са ниска компенса-
ция за българските вноски 
в ЕС, разоряването на ико-
номиката, масовата емигра-
ция на Запад; за пробутване 
на пакети като Макроновия 
(за шофьорите); за непредос-
тавянето на домакинство на 
нито една европейска аген-
ция, косвено свързано с от-
криване на работни места и 
реализация у нас на квали-
фицирани студенти и пр.

Етнодемографската 
агресия

Радетелите ни пропускат и 
скромния факт, че и без новите 
изселници от третия свят пре-
достатъчно за „Нова Европа” е 
обективното обстоятелство, 
че мнозинството от неадапти-
руемите към социален кон-
такт и живот цигани живеят 
в Централна и Източна Евро-
па (в България, Румъния, Сло-
вакия, Сърбия, Унгария, Чехия, 
Гърция, БЮРМ), а ромското 
„западно-европейско присъст-
вие” на глава от населението е 

сравнително символично, с из-
ключение в Испания. Само в 
наша България живеят толко-
ва цигани, колкото във Фран-
ция, Германия, Италия, Ве-
ликобритания, Холандия, 
Австрия, Белгия, взети за-
едно (Вж. в ogniangarkov.blog.
bg:»Любителски трактат за бъл-
гарските и други евроатланти-
чески (€/$)-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 за-
гиналия на 13.12.1971 г. ми-
нистър на външните рабо-
ти Иван Башев за преселва-
не на нежелаещите да усвоят 
европейски порядки цигани 
в прародината им Индия. На 
първо време доброволно. Още 
повече, че индийски полити-
ци няколкократно заявиха 
подобна готовност, а в упоме-
натите държави от ЦИЕ идея-
та не е без поддръжници сред 
политическите елити. А па-
сивността не помага...

Правилно е схванал ми-
нистър-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 съ-
държание на меланин в ко-
жата. На 14 т.м. по БНТ Вале-
рия Велева отхвърли с право 
пред Емил Кошлуков срав-
нение на българските мю-
сюлмани с упоменатите не-
успешно интегрирани евро-
пейци-атентатори с азиат-
ски и африкански корени 
във Франция, Белгия, Хо-
ландия и пр. Но не успя или 
не посмя да отбележи, че с 
въпросните нашенци се въз-
приемаме взаимно и защо-
то преобладаващата част от 
тях, ислямизирани през веко-
вете на робството на Османи-
дите, са с висок процент бъл-
гарски етнически корени.

Е
тно-демографската аг-
ресия срещу Стария 
континент ще продъл-
жи. В условията на Ев-

ропейска НЕ-сигурност, наред 
с мерките по обезопасяване на 
бъларските граници би след-
вало да се потърсят форми за 
контрол над европейци с ис-
лямистки корени, посещаващи 
България.

В
 Дъблин, столицата на 
Ирландия, от 16 до 18 
ноември т.г. се със-
тоя Първата между-

народна конференция про-
тив военните бази на САЩ и 
НАТО, организирана от Гло-
балната кампания против во-
енните бази на САЩ и НАТО, 
в която участват над 700 ор-
ганизации от цял свят. В град 
Дъблин дойдоха над 300 анти-
военни активисти от 35 страни, 
в това число около 60 души от 
САЩ. Изказаха се представите-
ли на Куба, сред тях д-р Алейда 
Гевара, дъщеря на Че Гевара, на 
Аржентина, Бразилия, Колум-
бия, САЩ, Италия, Германия, 
Португалия, Гърция, Кипър, 
Турция, Полша, Великобрита-
ния, Ирландия, Чехия, Израел, 
Палестина, Кения, Конго, Япо-
ния, Южна Африка, Канада и 
Австралия. Това беше истори-
ческо събитие, защото конфе-
ренцията е вероятно най-голя-
мата международна среща на 
антивоенните сили през по-
следните десетилетия .

Мнозина от присъстващи-
те са активни участници в бор-
бите на своите народи против 
американските военни бази, 
които носят смърт и раз-
рушение, създават сериоз-
ни здравни и екологични 

проблеми – всичко това в на-
рушение на суверенитета на 
страните, където са разполо-
жени базите. Посочи се, че на 
японския остров Окинава са 
се състояли протести с учас-
тието на огромен брой хора 
против намерението на САЩ 
да изградят поредната база 

на острова. Беше отбелязано, 
че много се е засилило амери-
канското военно присъствие в 
Африка с цел да се ограбят ре-
сурсите на африканските наро-
ди, включително суровините, 
необходими за производството 
на електронни изделия. Само 

в Конго войните, инспирира-
ни от империалистическите 
интервенти , са отнели жи-
вота на над 6 милиона души. 
Участниците в конференция-
та изразиха подкрепа за наро-
да на Куба, от десетилетия во-
дещ борба за възстановяване 
на суверенитета на страната си 

над територията в Гуантана-
мо, върху която е разположена 
голяма американска военна 
база. По време на конферен-
цията бяха организирани ми-
тинги в центъра на Дъблин и 
на летище „Шенън“, където от 
десетилетия правят престой 

американски военни самолети, 
включително превозващи 
незаконно задържани лица, 
за да бъдат предадени на тай-
ните военни затвори, където 
да бъдат подложени на жес-
токи изтезания.

Днес САЩ са главната им-
периалистическа сила в све-

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 око-
ло 20 пъти по-голям от броя на 
военните бази на всички оста-
нали страни, взети заедно. На 
второ и трето място в класаци-

ята са две американски съюз-
нички, членуващи в НАТО – 
Великобритания и Франция.

Участниците в конферен-
цията набелязаха стъпки по 
изграждането на междуна-
родно движение против во-
енните бази на САЩ и НАТО. 
Единствено формирането на 
такова международно дви-
жение ще даде възможност 
на антивоенните сили да по-
стигнат успех в борбата про-
тив базите. Беше запланува-
но да се работи за организи-
рането на глобални масови 
протестни действия в пери-
ода около провеждането на 4 
април 2019г. във Вашингтон 
на среща на високо равни-
ще на НАТО за отбелязване 
на 70-тата годишнина от под-
писването на Североатланти-
ческия пакт. Важно е да се от-
бележи, че на същия този 4 ап-
рил 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 обя-
ви против американската вой-
на във Виетнам.

( По информация на Анти-
военната организация „Unit-
ed National Antiwar Coalition“ - 
САЩ)

фоРумът в маРакеш и РедуциРането на бългаРия

„не“ на военните бази на импеРиализма

жилетки от всички стРани, 
съединяваЙте се!

Наред с „традиционните“ за всички времена воен-
ни конфликти, напрежения, терористични атен-
тати, автомобилни, влакови, самолетни и кораб-
ни катастрофи, годината, която отиде в историята 

остави в наследство на новата 2019 година редица започна-
ти, 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 екс-
плоатиране на енергийните ресурси на планетата; разтва-
рянето на ножицата на социалното неравенство между бо-
гатите и бедните страни, между свръх богатото малцинство 
и милиардите жители на света, които тънат в мизерия, от-
чаяние и безнадеждност. 

Най-голямата американска военна база на балканите – Бонстийл
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Н
а 20 декември, президентът на Русия Владимир Владимирович Путин, 
проведе 14 -та си годишна пресконференция. 4 часа и 53 минути прези-
дентът на Русия отговаряше на въпросите на 1 702 журналисти. Както и 
друг път срещата на Путин с тях се превърна в един многоаспектен раз-

говор 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 из-
ползването на ядреното оръжие, през регионалните конфликти в Сирия и Украйна, 
провокациите в Керченския пролив, целта и задачите на раздухваната от Запада ру-
софобия, до проблемите и постиженията във вътрешно икономическото развитие 
на Русия.

„Дълбочинната промяна в обществото е такава, че реставрацията на социали-
зма... е невъзможна...“. Може би това беше фразата изречена от Путин, която е по-
родила 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 подчер-
та, че именно това е задачата и смисъла на провежданата политика от Русия във въ-
трешен план. 

Четиринадесетата поредна годишна пресконференция се проведе само дни пре-
ди да бъдат закръглени 19 години от както Владимир Путин е на чело на управлени-
ето 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.

Русия 18 години с путин

Н
ай-важното дори не е 
това. Най-важното е 
промяната на морал-
ния климат, която не 

е възможно да бъде оценена с 
каквито и да е числа. Допреди 
да дойде на власт Путин бях си-
гурен, че ще  завърша учението 
си и ще замина, по-точно, чу-
дех се дали ще успея да завър-
ша или всичко ще се срине дос-
та по-рано и ще ми се наложи 
да живея сред хора, чийто език 

не разбирам – а за мен това е 
най-тежкото от всички въз-
можни наказания.

Путин не просто вдъхна на-
дежда за преуспяване или за 
дълъг живот, не просто пре-
пречи реките от водка и херо-
ин – Путин практически съу-
мя да съживи покойник. През 
90-те по телевизията вървеше 
сериалът „ЛЕККС” – сега вече 
никой не го помни; това беше 
немски научнофантастичен 

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

колен хитроумен начин капи-
танът 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 немци-
те, но то се превърна в умале-
но копие на руската действи-
телност – също като огромен 
кораб от жива плът, изпадна-
лата в прострация Русия се са-
моизяждаше – ръфаха я руски-

те бандити и неонацистите, че-
ченските убийци, ашкеназките 
крадци, сепаратистите, радика-
лите, наркопласьорите – всеки, 
който се сети, –  и я  бяха изръ-
фали 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” всич-
ки знаете. 

Николай СТАРИКОВ

Подобна картина се е 
наблюдавала в Ин-
дия, където по вре-
ме на един-един-

ствен изкуствено организи-
ран 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 све-
товна война тях не ги отчитат 
при преброяването на населе-
нието.

Към момента на появя-
ване на “цивилизаторите“ от 
Лондон коренното население 
на Австралия по разни оцен-
ки съставлява от 300 хиляди 
до 1 милион души, обединени 
в повече от 500 племена. В на-
чалото на ХХ век те са около 
60 000. В остров Тасмания са 
унищожени 95% от населе-
нието, главите с характерните 
татуировки попълниха колек-
циите на тези, които считай-
ки се за висша раса, не считаха 
тасманийците за хора.

За милионите хора, отвле-
чени в Африка и откарани в 
робство, даже няма да упо-
менаваме. Монополното пра-
во за  търговия с „жив товар“ 
е принадлежало именно на 
„строителите“ на Британска-
та 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 импе-
рия се е казвала Российская!) 
- включването на нови тери-
тории със задължителното 
съхраняване на население-
то им, културата и обичаите. 
Руснаците никога не са смя-
тали за срамно да взаимстват 
нещо ново от народите, които 
влизат в състава на руската ци-
вилизация.

Казаците с удоволствие 
започват да носят черкески, 
елементи от одеждите на кав-

казките народи, а шашликът 
стана руско национално яс-
тие. Не считали за срамно да 
носят подобни дрехи и руски-
те императори, които даже из-
ползват своите нови поданици 
като своя лична охрана. Напри-
мер, веднага след присъединя-
ването на Крим, кримските 
татари, дали клетва за вяр-
ност към Русия, се появяват 
до Екатерина Велика.

Вторият път за строител-
ство на империя е изповяд-
ван от англосаксонците. До 
ден днешен. Населението на 
интересуващите ги страни 
се унищожава, а освободена-
та земя се заселва с преселни-
ци. Малкото оцелели абориге-
ни се натикват в резервати и 
напълно се лишават от кул-
турата и традициите им. Това 
е „цивилизационен тиган“ на 
който народите биват просто 
изгаряни, а след това техните 
остатъци поглъщани.

Именно от тук черпи сво-
ето „вдъхновение“ и Адолф 
Хитлер заедно с другите наци-
сти, въплътявайки към живот в 
най-открита и кървава форма 
методите на имперско строи-
телство, изпробвани от англи-
чаните много преди Третия 
райх.

Въпрос: кой път дейст-
вително е цивилизован? От-
говорът е очевиден. Кой ме-
тод 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 про-
ект на световно строител-
ство, който подразбира за-
дължителното унищожава-
не на част от населението на 
планетата. Те ще изгубят. Те 
ще изгубят в конкурентната 
борба, а значи, трябва да сп-
рат конкуриращия ги циви-
лизационен проект.

И те намират този път. 
Впрочем, даже не е било нуж-
но 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 подчи-
нен. Основният смисъл на по-
добен принцип е именно в 
разделението. Поделяйки на-
рода на части, сблъсквайки 
тези части помежду им, може 
да бъде спряно строителство-
то на конкуриращия цивили-

зационен проект, даже изоб-
що да бъде унищожен.

Именно това се случи през 
февруари 1917 година. Сили-
те на руския народ са насъска-
ни помежду си. Технологията 
винаги действа по един и същ 
начин: първо е ликвидиране-
то на централната власт. На-
татък, при разделянето на мно-
гонационалната държава на 
части, следващият етап неиз-
бежно е войната. Като резул-
тат общите сили на народа и 
империята се оказват насъс-
кани един срещу друг. Тери-
ториалното разширение и вли-
янието завършват  се смеят от 
делението и борбата за това, 
което отдавна е принадлежало 
на този цивилизационен про-
ект.

При отделянето на Финлан-
дия от Русия през 1917-1918 го-
дина, веднага на тези терито-
рии започва гражданска вой-

на. След което Финландия вою-
ва с Русия още два пъти - през 
1939 и 1941 година. Преди 1917 
година фините и руснаците ве-
кове живеят в мир и нямат пре-
тенции един към друг.

По същия начин действат 
нашите противници и днес, 
така те постъпиха през 1991 
година. Разделянето на Съ-
ветския Съюз доведе до вое-
нен конфликт на Русия с Гру-
зия, изходът от който е раз-
бираем, поради съотношени-
ето на силите.

Именно затова главният 
кандидат за война с руснаци-

те е една от най-големите час-
ти на СССР - Украйна. Именно 
нея англосаксонците я гласят 
за въоръжен сблъсък с Руска-
та Федерация. От тук идва и 
упоритата русофобия, посто-
янните провокации и войн-
ствената риторика на киев-
ската 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 вза-
имната анихилация на сили-
те на цивилизационния про-
ект, който англосаксонците 
считат опасен за себе си.

С
амо по една причина до 
сега войната не се случ-
ва - ръководството на 
Русия разбира водеща-

та игра. Обаче Западът няма да 
прекрати опитите си да я разпа-
ли по тогава, докато на власт в 
Киев са неговите марионетки.

Достатъчно е да погледнем картата на 
Евразия и картата на света, за да ни 
стане ясно доколко е успешен и жиз-
неспособен руският народ. Огромна 

страна, колосални територии, вече усвоени и не-
усвоени до сега, поради своята невероятна ог-
ромност и крайно суровия климат!

И което не е маловажно - всички, населя-
вали тези територии, влезли в състава на Ру-
сия, никъде не са отишли. Не са изчезнали, 
не са се превърнали в експонати на етног-
рафските музеи. Народите са на своите земи; 
влизайки в състава на Руския свят, те обога-
тиха културата си, създадоха национална ин-
телигенция (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 изклю-
чително положителен смисъл. Но нали е имало 
и други империи, и никак не можем да оценим 
положително техния принос в историята на чо-
вешката цивилизация.

„Класиката в жанра“ е Британската им-
перия, по време на чието строителство се слу-
чи геноцидът на американските индианци с 
катастрофално съкращаване на численост-
та на коренното население. Жертви на строи-
телството на „новия свят“ на англосаксонска-
та цивилизация са около 100 милиона души, 
при това много народи просто престанаха да 
съществуват.

Два вида цивилизации:

как да се отстРани конкуРента

Владимировската църква в Биково

През 1999 През 2017

БВП в млрд. долари 620 4013

БВП в млрд. рубли 4,8 92

Детска смъртност 19,4 5,5

Сумарен коефициент на раждаемостта 1,16 1,62

Очаквана продължителност на живота 
при раждане

66  72,7

Туристи, пътуващи в чужбина, млн. 3,8 17,4

Пътникооборот в авиотранспорта 22,4 105

Брой на сгради, по-високи от 100 м 10 101

На мостове, по-дълги от 1500 м 9 33

Брой на автомобили на 1000 човека 130 305

Брой на аборти, хил. 2 139 600

Брой на басейни 1 821 5 441

Предадени жилища млн. кв. м 32 78,6

Брой на бедните млн. чов. 41,6 19,3

Средна заплата руб. 1 523 39 167

Средна пенсия руб. 499 13 700

Безработица% 13 5,1

Инфлация% 36,5 2,5

Реколта зърнени, млн. т 54,5 136,7

Производство на захар, млн.т 2,1 6,6

Производство на месо, млн. т 4 10,2

Стандартизиран коефициент 
на смъртността (СКС)

3027 2110
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От стр. 1

В 
тези смислови коорди-
нати Русия придобива 
измеренията на абсо-
лютно, насъщно, хи-

постазирано и активно зло, 
което живее със себе си, за-
ради себе си и като отрица-
ние на всичко друго – как-
то е известно, абсолютното 
зло не се обосновава, защото 
умее да обосновава само себе 
си. И това вече е Русия в све-
тогледа на Запада, и особено 
на англосаксонския запад – 
тя е Другото, Другия, тя е То 
на Стивън Кинг и Ктулху на 
Лъвкрафт. Разбира се, най-
плътна 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-

ние оттук нататък е не това, 
което идва след, а това, което 
е преди секуларизацията.

Тук обаче, очертавайки не 
толкова наличието, колкото от-
съствието на работещи де-
финиции на този етап, бих ис-
кал да споделя с аудиторията, 
едно мое субективно предпо-
ложение – истинската, зряла-
та, автентичната русофобия, 
обитавайки митологичните 
пространства и психологич-
ния ъндърграунд не може да 
се реализира без поне 10% 
неподправен идиотизъм – 
„Путин сее комунизъм по целия 
свят”, това реално, а не из-
мислено твърдение на един 
активен български русофоб 
е удобен пример за тази ми-
съл. По този начин Путин, 
като главен злодей на епоха-
та  е на път да измести евре-
ите, за които ние си знаем, че 
са виновни за всичко (разби-
ра се, един съобразителен ру-
софоб няма да пропусне да га-
рантира смисловата цялост на 
конструкцията, разкривайки 
еврейски произход и при Пу-
тин). 

2. Русофобията тук ни ин-
тересува в своята идейна, 
така да се каже пълнота и в 
своя исторически генезис.

Точно затова мисля, че бъл-
гарската русофобия не е под-
ходящо емпирично поле за из-
следване. Русофобите в Бъл-
гария, 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 Бълга-
рия, т.е. това са руско-българ-

ски либерали, които по дефи-
ниция не могат да не бъдат 
русофоби. Както е известно, 
русофобията е един (консти-
туиращ) особен аспект на ру-
ския либерализъм. По този 
начин, ако човек съзнателно е 
приел аксиомите на горбачо-
вата перестройка, твърде ско-
ро след това той обективно и по 
независим от себе си начин не 
може да не се осъзнае и като 
яростен русофоб. Това е из-
следвано многократно, омра-
зата към Русия е задължителен 
елемент в менталността на ру-
ския либерал – това е описано, 
още руската класическа лите-
ратура разкрива този феномен 
(„Как сладостно отчизну нена-
видеть жадно ждать ее унич-
тоженья, /И в разрушении от-
чизны видеть /Всемирного де-
нницу пробужденья..“), днеш-
ните политически анализи в 
Русия не го оспорват. 

Вторият тип български 

русофоби, това са просто на-
следниците (интелектуал-
но-политически, но често и в 
произходен смисъл) на бъл-
гарските 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 хи-
тлеристи.

Тяхната болка е понятна – 
те и досега на могат да преглът-
нат и да простят на руските ун-
терменши начина, по който те 
се отнесоха към техния кумир, 
към тяхната пътеводна звез-
да – Хитлер. 

Просто пепелта на Хитлер 
блъска в гърдите и сърцата 
на много от българските ру-
софоби – и в този смисъл те 
не са  просто фашизоиди, а са 
латентни, недоразкрити фа-
шисти и хитлеристи. Техният 
coming out представлява важна 
част на съвременния българ-
ски духовно-политически жи-
вот, но също и на реалната уп-
равленска практика на българ-

ската политическа класа. 
„Хитлер в сърцата” – това 

е реалното политическо вдъх-
новение на все по-голяма 
част от българската полити-
ческа класа. Интересното е, че 
нито главният геополитически 
куратор на България (САЩ), 
нито изнесеното администра-
тивно и политическо управле-
ние на страната със седалище 
Брюксел, проявяват някакъв 
интерес към този изключи-
телно важен процес, проти-
чащ в българската полити-
ческа класа. Обяснението на 
това, струва ми се е просто – 
няма нищо по-удобно и по-
подходящо за утвърждаване 
на русофобския дух на епоха-
та от един автентичен хитле-
рист (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-

ност – невероятно е как бъл-
гарското еврейство се отнася 
не просто търпимо, но и бла-
годушно към изкуствения 
ренесанс на българския фа-
шизъм днес. Исторически из-
следвания, впрочем, описват 
подобна търпимост сред гер-
манските евреи в началото 
на 30-те год. на миналия век. 
Историята обича с усмивка 
да се повтаря. 

3. Днешната русофобия, 
обаче, свободно съчетава ис-
торически непримирими на 
пръв поглед интелектуални 
съставки и импулси. Наслед-
ници на Хитлер и Мусолини, в 
пълно съгласие със заклети и 
сертифицирани либерали днес 
успешно произвеждат русо-
фобия като свой съвместен 
интелектуално-политиче-
ски продукт. Съчетанието на 
фашизоиди и либерали така 
безпроблемно, каквото е 
днес, може да бъде обяснено 
от функционална гледна точ-
ка. Докато фашизоиди, латент-

ни хитлеристи и духовни сино-
ве и дъщери на Сорос и Попър 
заедно произвеждат своя общ 
продукт – русофобията, тех-
ните вътрешни и привидно не-
преодолими противоречия 
не интересуват никого, нито 
техните спонсори и вдъхно-
вители, нито самите тях. За-
щото русофобията е точката, 
в която се заличава уж непре-
одолимата вражда между ли-
берали и хитлеристи.

Силата, която примиря-
ва 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 русо-
фобията днес е един от трите 
стълба на разгръщащата се 
пред очите ни Студена вой-
на. 

Способността на либерали 
и хитлеристи да не спорят, ко-

гато става дума за война сре-
щу Русия е известна още от 
периода преди приключването 
на Втората световна война. Из-
миналите оттогава повече от 
70 години просто потвържда-
ват и свидетелстват не просто 
за възможността, а за прак-
тическото наличие на този 
странен на пръв поглед по-
литически мир, между осъз-
нато непримирими проти-
вници. Студената война, която 
приключи в края на 80-те год. 
и разгръщащия се днес втори 
етап на същата Студена вой-
на не просто оправдава, но и 
изисква всеобщи съюзи, син-
тези на всичко с всичко – сти-
га това „всичко” да има някакъв 
русофобски смисъл.

Отклонявайки се за секунда 
от смисловата линия на досе-
гашното изложение е необхо-
димо да посоча, че освен жур-
налистическо-метафорич-
ния и пропаганден смисъл на 
термина „студена война“, той 
има и реално предметно съ-

държание.
За да е налице наисти-

на Студена война, а не просто 
журналистически предчувст-
вия и пропагандни проклятия, 
са необходими три съществе-
ни елемента (”три стълба”). 

Първото, абсолютно съ-
ществено условие е именно 
сатанизацията на противни-
ка. Той трябва да се възприема 
не просто като враждебна сила, 
а като актуална, неуморна и на-
същна сила (качества, впрочем, 
по общо съгласие приписва-
ни на Сатанаил през европей-
ското Средновековие.)1 Всъщ-
ност, това Зло обитава отдав-
на културното подсъзнание 
на Запада 2. В религиозна 
или секуларна форма то е не-
пременен участник в духов-
ния живот на Запада и особе-
но на англосаксонския свят 
3. Всъщност, съвсем не тол-
кова отдавна на територията 
на САЩ бяха намирани и из-

гаряни публично агентите на 
това зло. Малко по-късно, ужа-
сени от идването на това зло, 
ръководители на Пентагона 
скачаха от прозорците на ви-
соките етажи. А съвсем в наше 
време великата страна без ни 
най-малко съмнение се чув-
ства длъжна да подържа не-
прекъсната бойна готовност 
по причина на това, че също-
то това зло (абсолютно, неу-
морно, весдесъщо) уверено 
се намесва в най-интимна-
та част на американския по-
литически процес – избори-
те.  Не бива да има съмнение, 
че дейците, натоварени със за-
дачата да поддържат тази пер-
манентна бойна готовност са 
искрени, при тях няма никак-
во 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 пове-
че тези доказателства се раз-
глеждат като доказателства 
за виновност. Тук очевидно 
действа класическата еванге-
листка формула, че „Най-го-
лямата победа на Дявола е, че 
успя да внуши на хората, че не 
съществува”. Това състояние 
на умовете в англосаксон-
ския свят се подържа срав-
нително лесно, със силите 
на медиите и чрез официал-
ни изявления на високопос-
тавени - и следователно ав-
торитетни държавни служи-
тели. Обобщено може да се 

твърди, че първият стълб на 
новата студена война (необ-
ходим, но сам по себе си не-
достатъчен) е вече изграден 
почти изцяло, враждебност-
та е преминала във фобия 
(страх) и практически няма 
такова действие, което да не 
подлежи на окончателно из-
тълкуване  като подготовка 
за нанасяне на щети. На този 
етап предстоят само завърши-
телни действия – изграждане 
на специализирана информа-
ционна мрежа (медийна, по-
литическа и пропагандна) от 
организационни звена, имащи 
за задача да отговарят за не-
прекъснатото бойно дежурство 
срещу противника, надвиснал 
вече над хоризонта.

Следващият „стълб” на 
новата студена война е ико-
номическото разделение, т.е. 
обграждането на „царство-
то на злото” с непроница-
еми икономически бариери. 
Този стълб обаче, се изгражда 
по-трудно, изисква повече раз-
ходи и усилия, а и точното тра-
се на икономическата стена (за 
разлика от стената на грани-
цата 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 тряб-
ва да се построи. Напр., ясно 
е, че Тайван принадлежи към 
„свободния свят”. Обаче, про-
блемът е, че всеки опит да се 
издигне икономическа стена 
между островен и континен-
тален Китай, се посрещат в 
Пекин максимално болезне-
но. А самият Китай от коя стра-
на на стената трябва да бъде? 

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

номически санкции, налагани 
от САЩ върху „еретиците”, 
но също и върху тези, кои-
то се осмеляват да общуват 
с „еретиците” – целият този 
огромен икономически труд 
е насочен към изграждането 
в окончателна форма на вто-
рия стълб на новата студена 
война, именно – икономиче-
ското разделение на света.

Ако първият стълб е 
практически готов, а втори-
ят предстои бързо да бъде 
завършен (примерно в рам-
ките на следващите 3-4 годи-
ни), то третият стълб на но-
вата студена война предстои 

да бъде граден още сравни-
телно дълго. Този стълб пред-
ставлява абсолютно задължи-
телната военно-политическа 
конфронтация (между сили-
те на демокрацията и тотали-
таризма, разбира се), като раз-
бира се, кой е демократ и кой 
е тоталитарист се решава по 
единствения възможен и на-
учнообоснован начин – демо-
кратична е тази страна, ко-
ято приема безусловно нор-
мите и изпълнява безуслов-
но изискванията, които се 
формулират там горе, в си-
яйния Град на хълма. (В тази 
формула, впрочем, ясно се раз-

чита класическото послание 
на блажения Августин ( за 
двата града – небесния и зем-
ния и за техните отношения.) 
А всички останали страни, ко-
ито не отговарят на текущите 
стандарти за демократичност 
са поразени от чумата на тота-
литаризма, като на някои от 
тях следва да се помага и про-
щава, а на други да се прости 
е невъзможно. Тук отново си 
проличава един класически 
верски мотив – „На грешни-
ка може да се прости, разбира 
се след покаяние, а за еретика 
опрощението е принципиално 
невъзможно”. 

Андрей ФЕФЕЛОВ,  
вестник „Завтра”

В разгара на информа-
ционната война със 
Запада, руските вла-
сти по някаква при-

чина празнуват столетието 
на Солженицин. Невъзможно 
е да бъде обяснен този факт от 
гледна точка на рационалния 
ред. В дните, когато на нация-
та е нужна концентрация на 
волята, силата на духа и моби-
лизация, на нас с необикнове-
но упорство ни тикат вехтото 
чучело, някога пристигнало 
триумфално при нас откъм 
границата като символ на 
победата над Империята. Ро-

лята на Солженицин в исто-
рията на Отечеството е толкова 
двусмислена, фигурата му е 
толкова мътна, белите петна 
в биографията му са толко-
ва много, че е затруднително 
даже да кажем с точност, как-
во е било това. Някога тази 
размазана шайба, изстреляна 
през океана, стана част от бад-
мингтона на спецслужбите 
на двете свръхдържави. При 
това, от наша страна някой 
съзнателно и целенаправле-
но играеше за противника.

Излезе така, че изкривена-
та оптика на студената война, а 
също така прекалено раздутото 
его на Солженицин, не поз-
воляваха на съвременници-

те му да погледнат трезво на 
тази личност, но сега вече е 
очевидна служебната роля на 
този „гигант на мисълта“, ко-
гото непрекъснато движат и 
дърпат тези или онези сили, 
вътре в СССР и отвъд преде-
лите му. Фалшива страдалче-
ска биография, фалшива писа-
телска репутация (Нобеловата 
награда за литература е дадена 
на Солженицин още преди пуб-
ликуването на „Архипелаг ГУ-
ЛАГ“), 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 авантю-
рист, бесен честолюбец? Въз-
можно е и едното, и другото.

Обаче за носител на зва-
нието на национален мис-
лител Солженицин точно не 
става. През 90-те години в 
продължение на много ве-
чери ние слушахме неговото 
суетно мърморене по Първи 

канал на държавната телеви-
зия. Не бе казано нищо значи-
телно, нищо дълбоко, нищо ве-
лико. Страната е разрушена, 
врагът настъпва, балаболка-
та на ЦРУ, обличаща руски 
народни одежди, отдавна 
замлъкна в гроба и е време да 
забравим за нейното същест-
вуване. Но не... Някаква неве-
дома сила вътре в Русия про-
дължава да дърпа този не-
годник към руския пантеон, 
раздувайки литературния и 
идейния му култ.

Неотдавна в интервю за 
„Фигаро“ вдовицата на лите-
ратора призна два важни фа-
кта.

Факт първи: спасител на 
Солженицин е бил шефът 
на КГБ Юрий Андропов. Да 
припомня, че последният, на-
рушавайки постановлението 
на Политбюро от 7 януари 
1974 година, се разпорежда 
Солженицин да бъде изсе-
лен на Запад. Това отчетливо 

напомня ситуацията от 1922 
година и така наречения фи-
лософски параход. Тогава съ-
ветската власт, по-точно, ня-
каква нейна законспирирана 
част, прави широк жест: пу-
ска на Запад 160 професора, 
сред които са философите 
Бердяев, Франк, Илин, Фе-
дотов и други. И веднага из-
дръжката им се поема от бю-
джета на американската ор-
ганизация ИМКА, в чиито 
задачи е включено създава-
нето на широка идеологиче-
ска база за борба със съвет-
ска Русия. Това е бил „инте-
лектуален спецназ“, подхран-
ван от спонсорите от САЩ. В 
същия улей и по същата схе-
ма 50 години по-късно запо-
чна да се търкаля топката, 
наречена Солженицин. Не 
случайно, още през 1973 годи-
на, издателството YMCA-Press 
тиражира първия том на „Ар-
хипелаг ГУЛАГ“.
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Н
о дори и завършен третият „стълб” (на военнополити-
ческата конфронтация), той няма да може да се раз-
глежда като окончателно готов, докато не бъде „из-
пробван”. С други думи, военнополитическата кон-

фронтация следва неминуемо да доведе до такава конфрон-
тация, в която двете страни открито балансират на ръба и 
едва след като (и ако) те успеят в ситуация на върховно во-
енно непрежение да договорят някакъв списък от явни или 
неявни забрани и разрешения, които да регулират отноше-
нията между тях, ще може да се смята, че студената война се 
е състояла, разгърнала се е и се е стабилизирала не като ситу-
ация, а като дългосрочен модел на взаимодействие между за-
интересуваните сили. Накратко и просто казано, студена вой-
на е невъзможна, без Карибски кризис или някакъв негов ек-
вивалент. 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 журналистиче-
ските метафори. 

Тук следва да се подчертае, че да се говори за така опис-
ваната 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 вой-
на”  като за нещо, което може да бъде избегнато – и заместено 
със своя относително безобиден вариант - студената война. Ред-
но е да се помни, че студената война, на която човечеството беше 
свидетел (а и участник до голяма степен) се появи като спасите-
лен изход, като щастливо изобретение, което избави човечеството 
от ядрен декаданс, технически средства за който още тогава бяха 

натрупани повече от достатъчно.
Днес, след неуспешния край на историята (за който така 

ведро пророкуваше Фукуяма), трябва да се мисли много вни-
мателно за това кое е за предпочитане – студена или гореща 
война и кое от двете е неизбежно.

Това са функционалните аспекти на русофобията: абсо-
лютно необходима и затова неизбежна съставка при изграж-
дането на т.нар. първи стълб на студената война. Триадата 
„враждебност – русофобия – 24 часов ужас от Русия” е необходи-
ма, за да бъде конституирана моралната готовност на Запада 
и особено на англосаксонския свят за часа Х, в който четири-
те 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 ти-
пичен преход на секуларизация.

В
се пак, има смисъл да се мине по-нататък, отвъд функци-
оналните аспекти на употребата на русофобията, тъй като 
вярвам, че генетичният аспект тук е по-важен и по-ин-
тересен от функционалния.

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.)

София, 11 октомври 
м.г, Национална научна 
конференция „Русофоб-
ството – причини, етапи, 
форми и институции“.
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От стр. 12

Б
ез да говорят трекерите 
трошаха големи камъни 
като ги хвърляха един в

друг. Бяха изпаднали в 
състояние на „златна треска“, на-
дявайки се да открият полускъ-
поценни камъни. Асен беше на-
мерил в подобни камънаци едни 
изкуфели гранати и сега беше 
пуснал мухата на другите, че мо-
гат да намерят нещо по-ценно. 
Гледах ги и разбирах, че човеш-
ката природа не може да се про-
мени лесно и бързо. Тя може само 
да се озапти с помощта на закони 
и то, ако последните се спазват. 
Продължихме без да кроим пла-
нове като Великия комбинатор 
за Рио де Жанейро.

По пътя за Еверест заедно с 
нас, за един от будистките ма-
настири – Так-

шиндо гомпа, вървяха два-
ма будистки лами. Те носеха 
само мощите си и малки ранич-
ки, пиеха солен тибетски чай и 
хапваха по малко ориз или варе-
ни картофи.

Може би защото бях пуснал 
оскъдна брада като тях и малко 
приличах на шерпа, те ми се ус-

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 изумление-
то на властите на летището в Со-
фия и скандалът, който щеше да 
последва. Отговорът на ламата 
ме върна в реалността.

„Приятелю мой, будизмът 
трябва да бъде не в дрехата, ко-
ято искаш да наметнеш, а тук. 
(И той посочи с пръст сърцето 
си)“.

Колко кратко и ясно!
Не е важна формата, а съ-

държанието. Изказана от лама 
тази мисъл звучеше като окси-
морон, нещо като идеалистичен 
материализъм.

Пътешествайки по хималай-

ските пътеки, човек има доста-
тъчно време да се отдава на раз-
мисъл. В началото си задавах въ-
проса: „Как тези хора: и носачи, и 
земеделци, и лами понасят с ле-
кота несгодите на суровата пла-
нина?

Как обработват терасирани-
те си нивички широки само по 
2-3 метра? Как имат сили и же-
лание да пеят, крачейки поняко-
га 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 бо-
гове или пък ще постигнат нир-
вана, 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 плани-

на. Тя ги прави щастливи, ма-
кар и по-бедни от европейци-
те, които летят по магистрали 
и са планирали живота си с ме-
сеци и години напред.

След 33 години експедиции 
по „покрива на света“ лично за 
мене Хималаите с техните не-
вероятни върхове и щастли-
ви хора са „Рай на Земята“. Не-
обикновена енергия струи там и 
ме зарежда всеки път с опти-
мизъм и жажда запълноценен 
живот. А когато съм в Родина-
та 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 осво-
бодя 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 го-
дини по Хималаите. Не създадох 
школа, нямам ученици, но зная 
къде е Раят на Земята“.

В
ече съм сигурен: Раят 
на Земята е там, къде-
то човек е неподвластен 
на обстоятелствата и се 

чувства щастлив.

От стр. 9

Факт втори, дослов-
но е взет от интер-
вю на Наталия Сол-
женицина. „Алек-

сандър Солженицин наистина 
призоваваше да се приключи с 
руския империализъм, с импе-
рията“.

Наистина. Ето няколко 
груби, но съвсем характерни 
цитати на Солженицин, по-
твърждаващи тази теза.

„...Ние сложихме на дръв-
ника и пуснахме по накло-
на чрез бездарно проведена-
та, даже самоизтребител-
ната, „Отечествена“ война 
- една трета от своето на-
селение.

И аз виждам нещата 
така: трябва неотложно, 
на висок глас, ясно да се обя-
ви: трите прибалтийски 
републики, трите закав-
казки републики, четирите 
средноазиатски, че и Мол-
давия, ако нея я влече пове-
че към Румъния, тези едина-
десет – да! – непременно и 
безвъзвратно ще бъдат 
отделени“.

Думите „непременно и без-
възвратно 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 отна-
ся и за Белорусия...“

„На кримските татари, 
разбира се, трябва да се отво-
ри пълно завръщане в Крим“.

„...Да се обяви за несъмне-
ното право за пълно отделя-
не на тези дванадесет репу-
блики – това трябва да ста-
не без отлагане и твърдо. А 
ако някои от тях се колеба-
ят, дали да се отделят? По 
същия начин, без съмнение ще 
сме принудени да обявим за 

нашето отделяне от тях - 
ние, които сме останали“.

А ето тук е най-главна-
та, най-вмирисаната и пора-
женческа същност на солже-
ницизма - „Трябва да спрем да 
повтаряме папагалски: „ние се 

гордеем, че сме руснаци“, „ние 
се гордеем със своята необят-
на родина“, „ние се гордеем...“. 
Трябва да бъде разбрано, че след 
всичко това, с което заслужено 
сме се гордеели, нашият народ 
се отдаде на духовната ката-
строфа на Седемнадесета го-
дина (по-широко: 1915—1932), 
и от тогава ние – до жалко-
ст не сме предишните, и вече 
не може в нашите планове да 
имаме: някак си да възстано-
вим държавната мощ и външ-
ното 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 „ГУ-
ЛАГ“: „А „бандеровците“, как-
то и „петлюровците“, всики-
те са все същите украинци, 
които не искат чужда власт... 

защо нас така ни дразни тях-
ното желание да се отделят? 
Жал ни е да одеските плажове? 
Черкаските плодове? <…> го-
лемият опит от приятелско-
то общуване с украинците в 
лагерите ми разкри, как им е 
наболяло <…> Ние сме длъж-
ни да дадем решението на са-
мите тях – на федералисти-
те или сепаратистите, кой 
кого ще убеди“.

Тези махленски, празни 
битови приказки за „плодо-
ве“ и „плажове“ говорят мно-
го за Солженицин.  Този „дру-
гар“, по всяка видимост, е пи-
сал подобни неща по поръч-
ка срещу заплащане, иначе 
никак не можем да обясним 
появата на тези и други не-
гови декларации, изпълнени 

с откровени глупости, несъв-
местими със здравия смисъл. 
Колко струват само 67 000 000 
граждани на СССР, унищоже-
ни от болшевиките!

Както е известно, след 
Фултън на мястото на Гьо-

белс идва „жълтият Гьобелс 
- глобалният агитатор-про-
пагандист“. Именно на него 
вярно служеше Солженицин. 
Днес този „жълт Гьобелс“ без-
жалостно жили Русия, обви-
нявайки я във всички смърт-
ни грехове. А в самата Русия 
този вермонтски агент го 
възнасят на пиедестала. Къде 
е логиката?

Солженицин е противен 
на много руски хора. Прека-
лено много в образа му е из-
куственото, има много добав-
ки и несъответствия. Даже 
историята с ареста му по вре-
ме на войната не е прозрач-
на. Авторът на тези редове е 
бил познат със съслуживец 
на Солженицин. Той излага 
съвършено друга версия от-

носно това събитие.
Солженицин е бил прину-

ден да признае, че по време на 
излежаването на срока в про-
дължение на много години е 
бил зачислен като таен осве-
домител на органите за безо-
пасност. 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 Ка-
мерния оркестър на Фила-
делфия. Две други наглеждат 
руския суровинен сектор, за-
емат видни позиции в амери-
канската компания за кон-
султации  "МакКинзи". Едини-
ят от тях, Ермолай, започва ка-
риерата 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 тради-
ции са устойчиво нещо!

Н
якога съветските 
войскови части на-
пуснаха Афганистан 
и Източна Европа. 

На тяхно място дойдоха воен-
ните подразделения на НАТО. 
В онези години бяха разоре-
ни съветските предприятия. 
Пустотата бе запълнена от из-
делия, изработени в чуждес-
транни фабрики. В обозна-
чения период бе демонтира-
на съветската концепция за 
отечествената история, и на 
нейно място, яхнал куца коза, 
влезе Солженицин. Така и жи-
веем: 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

И
зложените в сбор-
ника „Национали-
змът като градив-
на сила” възгледи от 

доц. Пламен Дамянов са про-
дължение на представените 
идеи в неговата книга “Наци-
онализмът и неговите основа-
ния”*, където обосновава не-
обходимостта от т.нар. “ефек-
тивен национализъм” или за 
по-независима държавна по-
литика, съобразена с нацио-
налните интереси. Тази идея 
се доразвива и разгръща като 
основна тематична нишка в из-
ложението на сегашния труд.

Статиите в него са писани 
през периода 2006-2017 г. и са 
публикувани с някои изклю-
чения предимно във вестник 
“Нова Зора”, както и в други 

престижни издания у нас и в 
чужбина, а някои не са изда-
вани. И тъкмо затова те допъл-
ват градивно идейно-органи-
зирания подбор на вече публи-
куваните, съобразно заглавна-
та тематика.

Дългогодишните публика-
ции на автора свидетелстват 
за траен интерес към нацио-
налните проблеми и съдбата 
на българите. Актуален и сил-
но критичен, неговият изсле-
дователски подход не може да 
остане безразличен към кон-
кретни събития от българ-
ския политически, общест-
вен и културен живот. Част 
от материалите си той пише в 
отговор или като коментар на 
дадена публикация от в. „Нова 
Зора”, провокирали честно-

то му патриотично чувство и 
сам настоява да се преценява 
справедливо с обективен ре-
ализъм и здрав критицизъм 

за дадено обществено явле-
ние. 

Сборникът съдържа чети-
ри части, които се отличават и 
обемно и тематично. Те имат 
стройна и съразмерна струк-
тура, като равностойни по 
обем са началния и краен дяло-
ве, както и вътрешните - Част 

2 и Част 3. В Първа част са из-
ложени 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 въ-

трешна и външна политика. 
Четвърта част е посветена 
на лявата политика, градив-
ния консерватизъм и нацио-
налната идея.

Авторът лансира идеята, че 
в исторически план междуна-
ционалните противоречия са 
основни, което с пълна сила 
е валидно и за съвременния 
свят. Според него в определе-
ни моменти се изострят кон-
фликтите между нациите, а в 
други стават по-остри класови-
те, което е характерно за края 
на 19-ти и началото на ХХ век. 
Фактически външните или 
вътрешните противоборства 
са фактори за регрес и раз-
руха в обществения живот, 
но би могло да бъдат и об-
ратното – именно “градивна 
сила” (това важи предимно за 
националните междуособици). 
Тези проблеми са разгледани и 
удачните им решения са обо-
сновани, най-ярко в статиите 
Националният подход и Наци-
онализмът като градивна сила. 
Особено във втората, авторът 
призовава днес към ревизия 
на осмислянето на национа-
лизма като идеология и съ-
държателния влог в неговото 
понятие, като подчертава, че 
според него "Национализмът 
е развит и идейно осъзнат па-
триотизъм". 

Във  Втората част на 
сборника, относно геополи-
тиката, е разгледана в исто-
рически план борбата за над-
мощие между Изтока и Запа-

да, която борба продължава 
и до днес. Авторът отстоява 
тезата, че Русия е единствена-
та реална преграда пред агре-
сивния западен натиск, насо-
чен към присвояване ресурси-
те на страните от Изтока. Това 
е отразено най-ярко в статията 
Евразийската идея - една нова 
надежда.

В статията Технологично 
развитие, класова и междуна-
ционална борба, Пламен Да-
мянов аргументирано отсто-
ява също така идеята, че тех-
никата (респ. технологиите) 
не премахват нито класови-
те, нито междунационални-
те противоречия. Той смята, 
че поради ограничените при-
родни ресурси конфликтите 
между националните държа-
ви дори се изострят, при ко-
ето се вкарват в употреба все 
по-нови средства за унищо-
жение.

В Част трета на книгата 
са засегнати актуални за стра-
ната теми, включително таки-
ва, свързани с необходимостта 
от развитие на ядрената енер-
гетика, каквото например е 
изграждането на АЕЦ  “Беле-
не”. Тези проблеми са разви-
ти и аргументирано изясне-
ни в статиите  Сбъднати прог-
нози и Държавната политика 
на България в областта на яд-
рената  енергетика. В същата 
част, в статията "Пари за уче-
ни или учени за пари"е разг-
ледан и въпросът за негатив-
ната роля на новия Закон за 

Развитие на Академичния 
Състав (ЗРАС) в България. 

В статията  За „независи-
мите” институции , авторът 
справедливо  разсъждава, че 
не е възможно да има „неза-
висими” институции, щом 
обществото плаща за техни-
те функции, както и че те за-
дължително трябва да се от-
читат и контролират от дър-
жавата. Представени са също 
и някои възгледи относно гео-
стратегическата ориентация на 
България, а именно, че не бива 
да има едностранно обвързва-
не, 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 меж-
дунационалните противоре-
чия и фетишизира класова-
та борба. Тези проблеми, кои-
то авторът разглежда, се откро-
яват в статиите Технологично 
развитие, класова и междуна-
ционална борба и в Идеология-
та като фактор за промени-
те, започнали преди 25 годи-
ни. Особено ярко в първата 
статия е изведенено, като 
двигател за обществените 
промени в една държава, 
значението на междунаци-
оналната борба, а класова-
та – поставена  на второ 
място. Това е приносен мо-

мент към промяна на пара-
дигмата за първенството на 
солидарното интернационално 
начало в общественото разви-
тие, за вездесъщата роля на ин-
тернационализма в живота на 
народите по света.

В статиите “Границите на 
солидарността“ и “За лява-
та политика“ са ализирани 
необходимите характеристи-
ки на левите формации, ко-
ито не трябва да защитават 
бедните въобще, а само тру-
довите хора. Авторът разг-
лежда и някои грешки на 
левите формации по на-
ционалния въпрос в ста-
тията “Окупатори или освобо-
дители“, където дава пример 
за спекулативната употреба 
на концепцията за интерна-
ционалното начало, при ин-
терпретирането на понятия-
та "окупатори" и "освободите-
ли" от националистическата 
пропаганда на балканските 
ни съседи спрямо български-
те национални интереси.

В книгата си авторът тър-
си адекватни за съвремието 
ни решения в сложната мате-

рия на националните пробле-
ми, затова какви биха могли 
да бъдат благоприятните ус-
ловия за национално консо-
лидиране по пътя към общо-
то наше благополучие.

Текстът се чете с интерес и 
лекота заради ясния стил при 
изразяване на авторовото ка-
тегорично становище за про-
блеми и явления от обществе-
ния и политически живот, ко-
ито са преценени много точно и 
обективно или – крайно субек-
тивно, но доц. Пламен Дамянов 
коректно оставя координатна 
линия (пощ. адрес и е-мейл) за 
открит диалог с бъдещите чи-
тателски мнения – несъгласия 
или одобрения.

Би могло да се сравни въз-
действието на публикациите в 
сборника за събуждането на на-
шето съзнание с биенето днес 
на националния гонг за Бъл-
гария и за българската общ-
ност извън нейните граници. 
*П.Дамянов,“Национализмът 
и неговите основания”, изд. Хе-
рон прес, София, 2006 г.
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Антология

ВЪЛЧА ПЕСЕН

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?!

С
ега, след 33 години екс-
педиции и трекинги по 
най-високите плани-
ни, 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 Спасител-
на служба по пътеките на Хи-
малаите.

През април 1983 г., когато 
цъфтяха червените рододенд-
рони на фона на ослепител-
но белите ледени върхове, ус-
пяхме с Асен Джаков и Венко 
Петров да изкачим едно хима-
лайско джудже в Светилището 
на Анапурна, наистина високо 
само 5300 метра, и слизахме от 
планината със самочувствие на 
първопокорители.

На слизането по Марсиан-
ди кхола попаднахме в къща 

на мананги, в която стопанка-
та ни се стори угрижена. Къща-
та нямаше комин (да не вли-
зат зли ду-хове) и пушеше като 
пещ за домашно изпичане на 
тухли. На виковете ни „Диди 
(стопанке), чанг!?“, тя не отго-
вори както обикновено: „Иес, 
рамро чанг“. И ни показа ко-
ремчето на момченцето си, на 
което като балонче се беше по-
казала 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 (тяхна-
та домашна оризова бира), сва-
ри ориз в тенджерата под наля-
гане и започна голямо ядене на 

традиционния дал-бат. Благо-
дарната майка си подпяваше 
докато шеташе, а може би до-
вършваше мълвенето на 108-

те будистки молитви. Буда 
беше чул молбата , и беше 
изпратил лечители. Рожбата   
нямаше да страда. Какво пове-
че може да желае една майка на 
тази височина, освен може би 
достигане на нирвана.

Ненаситни за гледки и ви-
соки върхове продължихме 
към базовия лагер на Еверест 
по дългия път на нашата хима-
лайска експедиция Лхоце-8511. 
Багажът ни беше тежък. Бяхме 
натоварени с всичко необходи-
мо за оцеляване над 5000 ме-
тра плюс китара, но носачът 
ни, след като си изпи надни-
цата от 20 рупии, изчезна яко 
дим още първата вечер. Явно 

30 кг му идваха много. Увеси-
ли носове седяхме до пъте-
ката на хилядите крака и се 
мъчехме да спазарим някой 

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

Обикновено той ни изпре-
варваше, палеше огън и варе-
ше за себе си цампа, а за нас 
чай. Ние пък го гощавахме с 
лиофилизирани кайсии и че-
дър. Понякога му предлага-
хме разредена мастика като 
му обяснявахме, че това е 
българският чанг. Падаше го-
лям смях като се задавяше от 
силния за един шерпа алкохол.

Сутрин Венко, който се из-
живяваше като художник-фо-
тограф, се възторгваше: „Гле-
дайте бе! Виждат се седем 
плана“. Гледката си заслужава-
ше, нопрез следващите дни се 
оказа, че трябва да изкачим 
и преминем и седемте била, 
спускащи се от високите Хи-
малаи към равнината. Едното 
от тях, Ламшура пас се оказа 
високо 3800 метра и ни отне 

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 сли-
зане и изкачване.

Дните се нижеха в непре-
къснато ходене. Понякога се 
настройвахме лирично. Су-
трин около нас пълзяха мъгли. 
„Това е душата на планината“ 
– беше казал дълбокомисле-
но Павел. Друг път, както по-
добава на мъжка компания, 
на поредния превал Асен ни 
ободряваше: „Е сега надолу и 
фъшкия се търкаля“. Отгово-
рът не закъсняваше: „Освен ако 
не е много рядка“.

Една сутрин бях тръгнал от 
Лукла преди другарите си и сп-
рях да ги изчакам

на един завой и да направя 
снимки. Мина половин час, по-
сле още толкова, без да се по-
явят. Чуваха се само странни 
шумове. Всичко става. Оставих 
самара си и се върнах по пъте-
ката. Пред очите ми се разкри 
странна гледка. На брега на 
малка рекичка сякаш се сни-
маше епизод от „Опълченците 
на Шипка“.

На стр. 11

Рашко Стойков
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