
П
о една стара традиция на линейното мислене се 
допуска че едни страни са по-богати (съответно и 
заплатите са по-високи) от други поради постигна-
тата по-висока производителност на труда. Затова, 

„ако искате да станете като другите, просто увеличавайте 
производителността на труда“, в частност – „ръстът на за-
плащането е и ще бъде функция от ръста на производител-
ността на труда“.

България е чудесен пример за проверка на горната 
теза. Минималната заплата в страната през 2018 г. е 64% 

от тази в Ру-
мъния, 30% от 
тази в Испания, 
17,4% от тази в 
Германия и 13% 
от тази в Люк-
сембург (в раз-
мер съответно 
на 260,76 евро, 
на 407,45 евро, 
на 858,55 евро, 
на 1498,0 евро и 

на 1998,59 евро). 
Не по-различно е положението при средните работни запла-
ти (в България тя е 558 евро за третото тримесечие – под ниво-
то на минималната заплата в 12 от страните членки на ЕС).

Наистина ли производителността на труда е единствена-
та причина България за има най-ниски минимални и средни за-
плати в ЕС?
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ОТГОВОРНОСТТА НА ПИСАТЕЛЯ
ВЪВ ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА КАТАСТРОФА И ДУХОВНИЯ УПАДЪК

БЪЛГАРИЯ В ПРИМКАТА НА ЕВРОПЕйСКАТА ГАРОТА

ЗОРа Е !

Кой в днешното пост-
модерно време го-
вори за мисия и от-
говорност на писа-

теля? Тази тема отдавна не е 
модерна и дори предизвик-
ва неприязън у новите пост-
модерннистките литератори. 
Но аз подемам този разго-
вор, за да подсетя български-
те писатели, че дори и днес, 
когато всичко е позволено 
и е постигната най-голяма-
та възможна свобода на сло-
вото, те не са освободени от 
основните си отговорности, 
с каквито винаги и във всич-
ки епохи са натоварвани тво-
рците на художествената ли-
тература. Който се откаже от 
тях или ги премахва с присво-
еното си право да се разпореж-
да, и поради това не ги зачита и 
изпълнява, трябва да знае и да 
запомни, че на него просто не 

му е позволено да бъде писа-
тел. И не е! 

Днес навсякъде, дори и 
в литературата, господства 
пазарът и на писателя са му 
възложили да се занимава с 
„писане” и „да пише тексто-
ве”. Задължително е обаче 
текстове му да се продават. 
Няма значение какво съдър-
жат. Важното е „да се харчат”, 
да забавляват и провокират 
читателите, за да ги купуват. 
Защото стойността на писате-
ля се измерва по количество-
то продадени негови книги, 
по интереса на рекламните 
агенции и агенти, по попу-
лярността в телевизиите и 
медиите, по броя на награди-
те, които е получил. 

Времето ни е такова – пазар-
но, стоково-парично! То налага 
правила и ако ги спазваш, мо-
жеш да се надяваш на успех. 

А ако не ги спазваш?
Тогава ще ти е трудно и 

се обричаш да живееш далеч 
от шума, хонорарите, награ-
дите, стипендиите на чужди-
те фондации, оживленията 
около името ти, публичнос-
тта. Тогава ще бъдеш никой. 

Ето дилемата! Тя изключва 
свободния избор, защото всич-
ко става от само себе си, по нечия 
чужда воля, която най-често е на 
случайността. А случайността из-
общо не се ръководи от естетиче-
ски съображения. Още по-мал-
ко определя задачите и отговор-
ностите на съответния писател. 
Който успее да се уреди с тира-
жи, хонорари и слава, се урежда! 
Тежко на останалите!

Битието и битът на писате-
ля се затварят в тази рамка. Тя 
е рамката на българския лите-
ратурен живот. Никъде вътре 
в нея няма да срещнете раз-
мишление за ролята и мястото 
на писателя днес, за неговата 
отговорност и мисия; за талан-
та му на художник, както и за 
значението му като обществе-
на фигура, за дълга му  да съх-
ранява и пренася в бъдещето 
националния дух; за това до-

колко и как изразява този дух, 
дали творчеството му пропо-
вядва висок морал, състрада-
ние, любов към човека – осо-
бено към онеправдания. Не, 
писателят се занимава с писа-
не и пише текстове, а текстове-
те не са творчество, не са изку-
ство, естетика, слово, мисия. 

Литературата никога не е 
била производство за печелене 
на пари и устройване на живо-
та на нейните работници и слу-
жители. Ако беше такава, днес 
щяхме да четем хонорарните 
сметки на класиците от пре-
дишните епохи и докумен-
тите за тиражите на книги-
те им. Нямаше да са ни нуж-
ни тези книги – освен може би 
като натрупан опит за забо-
гатяване, успех, късмет или 
просто за сносен живот без 
много усилия. 
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БОТЕВ, ПОГЛЕДНаТ С ШИРОКО ОТВОРЕНИ ОЧИ
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П
риеха ни в ЕС, за да 
ни изсмучат младото 
население, общо взе-
то успяха, България е 

към края си...
Вече е съвсем ясно защо ни 

приеха в ЕС, та дори ни дърпа-
ха натам, чрез продажен елит, 
който подкупиха, та да излезе, 
че "ние  сами се натискаме".

В ЕС сме по една единстве-
на причина - да ги кръвода-
рим с 3-4 милиона млади бъл-
гари. Това е целият замисъл, 
той е грабителски, умен, и е 
успешен. Много добре знае-
ха европейците, че влезем ли, 
и техните по-високи заплати 
ще създадат "демографска по-
пма". Бяло, качествено, об-
разовано население, което 
направо да се включи в об-
ществото им. И знаеха също 
така добре, че този процес 
ще блокира самата възмож-
ност да ги настигнем. Като 
няма хора тук, като младите 
бягат, кой ще работи, кой ще 
създава бизнеси, кой ще тър-
си пазари? Много добре го 
знаеха това - взимаме Бълга-
рия, имаме 3-4 пъти по-ви-
соки заплати, младите ще 
дойдат. А без тях, тя няма 
как да ни настигне.

Ето това е заговорът сре-
щу България.

Едно дете, за да се отгле-
да до 20 години, струва око-
ло 100 хиляди долара. Става 

на 20 и ти го взимат. Отива да 
работи на Запад.

Разходите за образова-
ние, здравеопазване, възпи-
тание, отглеждане – остават 
за наша сметка. За тях - гото-
вия работник, инжинер, нау-
чен сътрудник, лекар!...

2 милиона души са засму-
кани, това са 200 милиарда 
долара.

ЕС ни отпуска 1 милиард 
евро на година помощи, и по-
ловината си ги удържа със 
санкции, глоби и всевъзмож-
ни трикове.

Печалбата на ЕС от наше-
то „влизане“ е гигантска. Ни-
кога не може да ни компенсира 
с "фондове".

И паралелно с това вървят 
едни пропагандни НПО-та, 
които непрекъснато внуша-
ват какви боклуци сме, колко 

е зле тук, как никога няма да 
се оправим, и как единстве-
ното спасение е в "нормални-
те страни".

Ето това е цялата история 
на най-жалкия период за Бъл-
гария. Този, след който тя вече 
няма да се съживи.

Процесът е общо взето при-
ключен. Има още млади хора 
тук, но са под критичния ми-
нимум. Само след 10-15 годи-
ни държавата ще колабира, 
под напора на 80% старци, 
очакващи пенсии и здраве-
опазване. Което няма кой 

да даде, защото младите са в 
Германия. И техните деца са 
там.

Изиграха ни. Ограбиха ни, 
дори внушиха на емиграция-
та да ни мрази. Българските 
емигранти са нещо като ма-
кедонците. Не мразят нищо 
друго, повече от България.

Да се маха тая скапана дър-

жава, аз се измъкнах, няма да 
ИМ се върна там да им ро-
бувам. Загивайте, робове, аз 
съм германец, покорил съм 
света!

Това е обективното ми-
слене, поне на повечето. Не ги 
виня. Пропагандната машина 
не е слаба, а те са обикновени 
хора. Тя машината за такива 
като тях е създадена.

Единственият проблясък 
на Истината е ако погледнем 
назад - в историята.

Помислите, не е ли могъл 
Хан Аспарух да мине на ви-

зантийска служба? И да бъде 
посипан със злато, да стане 
висш аристократ, да живее в 
"цивилизования свят"?

Сигурно е могъл, но е имал 
дълг и към следващите поко-
ления. Към нас. Нас нямаше 
да ни има, ако беше постъпил 
така!

Имаме ли ние дълг към 

следващите поколения? Дъл-
жим ли нещо на българите 
през 2200-та година?

Или дължим само на себе 
си. На настоящето?

В Германия дават по-голе-
ми заплати, значи отиваме там. 
Ние сме хора, искаме да живе-
ем като "европейци". Какво ще 
стоим в тази "проклета" Бъл-
гария. Престъпници, кому-
нисти, мутри. Моята работа 
е в Германия. Тук съм човек, 
взимам 5000 евро, колегите 
ме ценят, изградих живота 
си...

И какво?
През 2200 година моите 

наследници няма да са бъл-
гари. Ще са германци. Бълга-
рия няма да има.

Ама мен защо ме има? За-
щото оня глупак Аспарух не 
е направил така. Направил е 
да има България. Вместо да 
мине на служба и да си уре-
ди живота, той е воювал с Ви-
зантия. За България! За да я 
има.

Той е имал дълг към нас, и 
го е изпълнил.

А 
аз - отивам в Герма-
ния! - тук съм човек, 
тук пазарувам. И имам 
Евра, с които да паза-

рувам...
Господи, защо така стана 

с нашата страна!

29.12.2018

БЪЛГаРСКИ ИЗМЕРЕНИя аКТуаЛЕН ГЛаС
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Ако вземем за оцен-
ка БВП на един човек в 
същите страни (не на 
един зает!) през 2017 г., 

то той е бил 8,077 долара в Бъл-
гария, 10,785 долара в Румъ-
ния, 28,358 долара в Испания, 
44,769 долара в Германия и 
105,863 долара в Люксембург. 
Обратно казано, производител-
ността на труда на един човек от 
населението в България е била 
74,9% от тази в Румъния, 28,5% 
от тази в Испания, 18% от тази 
в Германия и 8% от тази в Люк-
сембург.

Или, отклонението на от-
ношението „минимална за-
плата – производителност 
на труда“ на България спря-
мо Румъния е -10,9 процент-
ни пункта, спрямо Испания е 
+1,5, спрямо Германия е -0,6 
и спрямо Люксембург е +12,2. 
Статистически погледнато, не 
се доказва пряка връзка на за-

плащането с производителнос-
тта на труда. Икономически 
казано, производителността 
на труда е много важен фак-
тор за равнището на доходи-
те, но… не е основен.

Кои са, следователно, ос-
новните причини най-ни-
ските доходи на заетите лица 
в Европейския съюз да са 
българските?

Първо, структурата на 
икономиката на България е 
типична за третичен пери-
ферен капитализъм. Докато 
централноевропейските стра-
ни притежават икономически 
структури, насочени към про-
изводството на блага (проду-
кти и услуги) за крайния по-
требител, то икономиките на 
„периферните“ страни при-
тежават разкъсано дребнос-
токово производство; екс-
портират евтини допълва-
щи продукти и необработени 
природни и селскостопански 
суровини; разчитат на крат-
косрочен туризъм и недоста-
тъчни помощи за догонващ 

икономически растеж от ЕС. 
Секторите, които създават про-
дукция с висока добавена стой-
ност, се развиват бавно и ри-
сково поради следващата при-
чина.

Второ, свободната мигра-
ция на страните от перифери-
ята към страните от центъра 
на ЕС. Напълно естествено, все-
ки човек, загрижен за бъдеще-
то на себе си и своето семейство, 
търси по-високо заплащане и 
по-достойни условия на жи-
вот в страните, където те се 
предлагат. Страните-членки на 
ЕС, които получават абсолют-
но безплатно тези подаръци 
на млади и квалифицирани 
кадри, се наслаждават и на-
сърчават подобна миграция. 
Тази тенденция подпомага ико-
номическия растеж в по-разви-
тите страни. Но, същевременно, 
страните-донори като Румъ-
ния, България, Литва, Латвия, 
Естония, Полша и т.н. нама-
ляват количествено и губят 
ценен човешки капитал. Ако 
направим елементарен опит за 

изчисление на реализираните 
държавни инвестиции в човеш-
ки капитал само за напусна-
лите български граждани, то 
за около 2 млн. души държа-
вата е влагала по 20 г. за всеки 
от тях по 2000 лв. годишно (по 
осъвременени цени), то за-
губата на страната е 40 млрд. 
евро; а по линия на пропус-
натите ползи в следващите 40 
години от всеки от „напусна-
лите“ (при сегашна произво-
дителност на труда) сумата на-
бъбва на фантастичните 566 
млрд. евро! Тази ситуация за 
демографски провалените стра-
ни се характеризира като двой-
но наказание.

Трето, в страните с пери-
ферен третичен капитализъм 
са налице по-силни позиции 
на капитала спрямо наемния 
труд. Както беше доказано по-
горе, не само по-ниската произ-
водителност на труда в пери-
ферните страни на ЕС е при-
чината за по-ниските доходи; 
важна друга причина е съот-
ношението „високи доходи – ни-

ски доходи“, което в България 
е най-напрегнато, измервано 
чрез известния коефициент 
на Джини – 40,2 – най-висо-
кото неравенство в ЕС, където 
средно е 30,3! По-голямо нера-
венство е регистрирано в САЩ, 
Китай и Бразилия, но не и в 
друга страна от ЕС.

И
люзия е, че нараства-
нето на производи-
телността на труда в 
България – само по 

себе си – ще доведе до насти-
гане на средното ниво на до-
ходите в Европейския съюз. 
Но ако Брюксел погледне през 
очите на обикновения бъл-
гарски или румънски граж-
данин, решенията му нито 
ще са толкова дългосрочни, 
нито толкова в полза на цен-
трална и северна Европа. Що 
се отнася до България, дър-
жавната политика по дохо-
дите и данъчното облагане 
със сигурност се нуждаят от 
сериозни корекции.

 Източник: списание „Мени-
джър“, Бр. 12, 2018, с. 116-118.
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Това не означава, че 
„ръкописът не може да 
се продаде” (Пушкин), 
но това е после, а не 

най-важното и заради което 
творецът живее в изкуство-
то.

Някога, а това означава 
– винаги, се говореше много 
за ролята и мисията на писа-
теля. Защото на литературата 
се гледаше с почит и уваже-
ние, съкровено, а писателят 
беше ни повече, ни по-малко, 
свещенослужител, жрец, ма-
гьосник, властител на души-
те. Той беше човек на почит 
и уважение, с когото не е при-
лично да се интимничи, да се 
държиш непристойно и невъз-
питано, защото е от друг свят 
и служи на високи цели. Ма-
кар че истинският писател ви-
наги се държи просто, скромно, 
по човешки, достъпно.

Но аз разсъждавам за отго-
ворността и мисията на писа-
теля. Те се въплъщават в твор-
чеството му, но и в неговото 
обществено положение, актив-
ността му сред хората, в посла-
нията, които отправя, в думи-
те, с които общува. Той е пос-
ветен да учи хората, да им от-
варя очите и обяснява света, 
да ги води към доброто, като 

им помага да го разпознават 
и обикнат. А не да ги забавля-
ва или отчуждава от народа и 
отечеството, за да ги направи 
„европейци” и безлични по-
требители.

Писателят е обществена 
личност. На него лежи огро-
мна отговорност за човека, 
отечеството, та дори и за чо-
вечеството. Защото думите му 
значат много и почти винаги 
се възприемат на доверие. Ако 
излъже, последствията за мно-
зина ще са тежки; ако заблуж-
дава, ще заблуди невинни хора, 
чийто грях е, че са го чели, слу-
шали и повярвали. Те ще тръг-
нат след тези думи, но няма 
да стигнат далеч. 

Писателят е призван да 
променя света и да увлича 
хората към усилията му, за 
да стане този свят по-добър 
и справедлив. Ако мислеше 
единствено за себе си и за тира-
жите на книгите си, защото от 
тези тиражи ще спечели много, 
то и читателите и слушателите 
му ще правят същото. И нищо 
друго няма да ги интересува. 

Днес, когато над вас е над-
виснала страшната опасност 
да изчезнем като народ и на-
ция, когато езикът ни се е 
разпаднал и изгубил своята 
сила, енергия и красота, пи-
сателят е длъжен да прояви 

своята отговорност и загри-
женост за случващото се и да 
се превърне в духовен водач 
на народа, в негов избавител 
и спасител. Няма кой друг да 
каже какво да се прави. 

Ще повторя: истинският 
писател не се занимава с „пи-
сане” и не съчинява „тексто-
ве”. Той е творец и неговото 
дело се нарича литература. 
Но за да бъде такъв, трябва 
да е талантлив, да владее ези-
ка и да пише изящно, да бъде 
майстор на словото. Писате-
лят създава и развива нацио-
налния език, придава му изя-
щество и прелест, каквото без 
неговите усилия не би по-
стигнал. Той извлича от раз-
говорния език всичко, което 
е благозвучно, красиво, чис-
то и ясно, и го влага в кни-
жовния. И обратно: писате-
лят внушава на разговорния 
език, че е нужно да използ-
ва богатството на литера-
турния. Непоносимостта към 
вулгарностите, грубите думи 
и изрази, простащината и не-
грамотността също е вменена 
в мисията на писателя. Ези-
кът се саморегулира, ала под 
наблюдението и дори пряко-
то вмешателство на писателя и 
литературата. 

Състоянието на днешния 
език и в литературата, и на 

улицата, и в медиите е ката-
строфално. То е знак за ни-
ска култура, опростачване на 
нравите, опошляване на от-
ношенията между хората. Бе-
дата не е чак толкова в нашест-
вието на чуждици, особено от 
английски, а в разрушаване-
то на синтаксиса и стила на 
говорене и писане, в неува-
жението към словото. А писа-
телят нехае и чака някой друг 
да му свърши работата и чрез 
измислени закони да спасят 
езика, който сами те бежа-
лостно разрушават.

През последните десети-
летия сякаш всичко бе оста-
вено на политиците. Те бяха 
натоварени със задължения и 
отговорности за всички сфе-
ри от живота – дори и за лите-
ратеурния живот и езика. Това 
се оказа удобно за българския 
писател и той тихомълком се 
освободи от отговорността да 
бъде защитник и водач на на-
рода. Гласът му се изгуби на-
пълно и рядко някой ще го 
чуе да се опълчи на властта 
заради нейната разпасаност 
и отчуждеността й от живота 
на хората. Писателят проп-
лаква от време на време, че 
никой не се грижи за него, 
че не му дават пари и трудно 
издава книгите си. Но мъл-
чи, когато е длъжен да изкре-

щи че народът живее бедно и 
зле. Осмели ли се все пак да 
проговори, ще укори други-
те, особено политиците, за 
това. И така ще оправдае без-
действието си.  

Мълчанието на писателя 
е мълчание от страх, духов-
на леност, занемарена съвест, 
замъглено съзнание и, каза-
но направо, безотговорност. 
Какво ли още трябва да се 
случи, за да се стресне, око-
пити и излезе от апатията и 
егоизма си, за да си възвър-
не силата, мощта, благород-
ството на таланта, енергията 
на думите, любовта към чо-
века, народа и отечеството и 
отново поеме своята висока 
и свята отговорност да про-
правя и осветлява пътища и 
да вдъхва надежди и воля у 
народа? Както го правеха него-
вите велики предшественици 
от близкото и далечно българ-
ско минало!

П
исателят никога не 
ще заслужи всеобща-
та любов и уважение, 
ако бяга от своята от-

говорност и от мисията си ду-
ховен водач на своя народ. И 
се задоволи да бъде обикновен 
занаятчия и търговец на са-
мия себе си. Но това ще озна-
чава срам, унижения, гибел за 
човека.

Уважаеми читатели, 

П
реди да прочете забе-
лежителната според 
мен нова статия на 
проф. Бончо Асенов, с 

почти същото заглавие, искам 
да кажа няколко думи за дъл-
гогодишния член на редакци-
онния съвет на в. „Нова Зора“, 
проф. Бончо Асенов за автора, 
който вие иначе добре позна-
вате. Думи. Не очаквайте, оба-
че, справка за докторатите му 
по философия и пр. науки, нито 
за авторството му над 30 книги 
по въпросите на сигурността и 
религията, по проблемите и за-
дачите на патриотизма и защи-
тата на националните интере-
си. Публична тайна е, че про-
фесор Асенов е бивш служител 
на Държавна сигурност с висок 
офицерски чин; че е преподавал 
във Висшата специална школа 
на МВР, а в годините, от когато 
е и член на редакционния съвет 
на вестника, дисциплината, ко-
ято преподава - „Разузнаване-
то в международните отноше-
ния“, винаги е била гаранция 
за препълнените със студенти 
зали на Варненския свободен 
университет и Пловдивския 
университет „Паисий Хиен-
дарски“.

Преди 25г. проф. Орлин 
Загоров доведе в редакция-

та на „Зора“ своя колега Бон-
чо Асенов. Редакцията беше 
особена, всъщност – така-
ва нямаше. Всички ние, които 
създавахме „Зора“, бяхме „до-
броволни гребци на галерата“, 
все хора, за които създаване-
то на поредния брой бе една 
своеобразна празнична ка-
торга, която въпреки трудно-
стите, ни караше да вярваме, 
че нашата мисия в усилните 
за Отечеството ни дни на раз-
руха е да ковем ковчега на вся-
ка лъжа и, че всеки брой на 
„Зора“ е още един пирон в 
него, преди окончателно да до-
вършим мисията. Уви, нашата 
„служба за погребални намере-
ния“ се проточи във времето. 
Видяхме се въвлечени в паноп-
тикума на един свят, в който 
лъжата бе нещо като облак от 
митичните днес фини прахови 
частици, с които ни заставят да 
се борим под предтекста, че уж 
са загрижени за нашето здраве. 
Тя беше тотална и вездесъща. 
И такава е до днес! – една пре-
мислена тактика за отвлича-
не на вниманието, за обез-
силване на истината и за под-
меняне на действителност-

та. Под покривалото на лъжата 
течеше скоротечна и страшна 
смърт на думи, като „надеж-
да“, „просперитет“, „благоден-
ствие“, „бъдеще“, „справедли-
вост“, „солидарност“...

Под демократичните и пе-
рестроечни шаманства на же-
льожелевци и андрейлуканов-
ци цял един народ трябваше да 
бъде депортиран от „социалис-
тическия ад на Живков“, в ма-
гарешкия рай на разрухата. 
Тържествено и нагло гърме-

ше забравеният днес „После-
ден валс“ и пред очите на ми-
лиони българи майкопродавци 
и хитреци разбиваха и обираха 
уреденият им дом и наричаха 
всичко това път към всеобщо-
то щастие и благоденствие, път 
към демокрация и светли бъ-
днини. И значи някой трябва-
ше да поеме риска и да застане 
на страната на истината в тази 
вакханалия и да се опита да от-
варя очите на хората, да опро-
вергава и доказва правдата за 

поразения от лъжата разум. 
Ето в такава обстановка на-

ред с такива непрежалими гре-
бци от галерата на правдата 
като Николай Хайтов, Хрис-
то Малеев, Георги Близна-
ков, Венцеслав Начев, Вен-
ко Мечков, Николай Генчев, 
Илчо Димитров и др., застана 
и проф. Бончо Асенов. С него-
во участие в живота на „Зора“ и 
„Нова Зора“, ние доказахме през 
годините каузата, на която се 
бяхме посветили – да бъдем за-
щитници на българския наци-
онален интерес, защитници на 
всичко българско и родно, на 
всичко, което е било достояние, 
воля и плод на труда и духа на 
любимото ни Отечество. 

Десетки са битките в ка-
узата на „Зора“ и в тях проф 
Бончо Асенов, винаги е блес-
тял със своята непримири-
мост към лъжата, със своята 
изследователска скрупольоз-
ност към фактите, със своята 
невероятна информираност 
и прямота. Негови колеги още 
разказват легенди за онова по-
зорно съвещание в МВР след 10 
ноември. 

На стр. 4

БЪЛГАРИЯ В ПРИМКАТА НА ЕВРОПЕйСКАТА ГАРОТА

ГОСПОДИ, зАщО ТАКА СТАНА С НАшАТА БЪЛГАРИЯ?

Добри БОжИЛОВ

ОТГОВОРНОСТТА НА ПИСАТЕЛЯ

зА ИСТИНАТА СРЕщУ ЛЪЖАТА
Проф. Бончо Асенов

*Заглавието е на редакцията
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От стр. 3

К
огато след репликата 
към седящите в зала-
та служители - „Друга-
ри, не всички от вас са 

мръсници и негодници“ на три-
буната току пред лицето на 
самия министър Семерджиев 
застава дръзкият подполко-
вник Асенов, за да се обърне 
към всесилния член на Полит-
бюро с думите: „Колега Лилов, 
вие тук като професор ли при-
съствате или говорите като 
политическо лице?“.

Не си струва сега да бъде 
преразказван този случай, той 
подробно е описан в книгата 
на неговия колега Тодор Ни-
ков. Споменах го, обаче, и зара-
ди това, че проф. Бончо Асе-
нов не се е стъписвал пред ав-
торитети никога, дори когато 
са били представени като но-
сители на славата на истината 
от последна инстанция : Скот-
ланд ярд, БиБиСи, Дойче веле, 
“Свободна Европа” и др.

През 2018 г. проф. Бончо 
Асенов издаде една знамена-
телна книга, която носи загла-
вието „Случаят Георги Мар-
ков“. Без да се самооблъщавам 
в провидчество мога да заявя, 
че тя е потвърждение на фор-
миращите се две нови тенден-
ции в отношението на българ-
ския читател към появилите се 
нови заглавия в книжовния жи-
вот: в случая става дума за осе-
заема промяна през последни-
те десетилетия в общото ни ду-

ховно развитие, чиито възприет 
смисъл може да бъде изразен с 
твърдението: Днес всеки пише и 
никой не чете. Някои предста-
вят тази промяна като доказа-
телство, че българинът губи ин-
терес към книгата. В това може 
да има истина, но тя се отнася до 
интуитивната непоносимост на 
днешния ни съвременник към 
лъжата, на която политическата 
конюнктура се опита да принесе 
в жертва книгоиздаването. Дъл-
боките корени на българския 
културен код, обаче, както и 

жаждата за безпрепятствено 
общуване с правдата и исти-
ната, очертават неумиращото 
просветление като най-чист 
извор на духа. „Случаят Геор-
ги Марков“, излезе на книж-
ния пазар на 20 април 2018 г. 
и само за седмица – две за нея 
излязоха толкова рецензии и 
отзиви, колкото за други книги 
могат да се наброят в течение на 
години. Някои от тях ще се опи-
там да отбележа: Ново разслед-
ване на случая „Георги Марков“ 
– рецензия от Петър Величков 
във в. “24 часа“ от 26 април 2018 
г.; „Англичаните убиха Георги 
Марков“ – подробно представя-
не на книгата във в.“България 
днес“ от 3 май 2018 г.; „Случаят 
„Георги Марков“ – представяне 
и откъс от книгата във в.“Нова 
Зора“ от 22 май 2018 г.; Пред-

ставяне на книгата в девет по-
редни броя на в.“Златна въз-
раст“ от 25 май – 13 юли 2018, 
във в. “Земя“ от 1 юни 2018 г.; „В 
защита на истината“ – рецен-
зия в сп. „Сигурност“ от август 
2018 г. от проф. Орлин Заго-
ров; „Случаят „Георги Марков“ 
във в. “Дума“ от 11 септември 
2018 г. от Ина Михайлова; „Ар-
гументирано за случая „Георги 
Марков“ – във в. “Земя“ от 19 
октомври 2018 г. от доц. Гале 
Марков; „Съдбата на писате-
ля като проблем на литература-

та и обществото“ – рецензия от 
Панко Анчев, поместена във в. 
“Нова Зора“ от 4 декември 2018 
г., която бе дадена за публика-
ция и в  „Литературен глас“ и 
„Поглед-инфо“.

Наред с всичко това се поя-
виха и интервюта с автора: „Да 
не убиваме пак Георги Марков“ 
– разговор на Петя Александро-
ва във в.“Над 55“ от 21 май 2018 
г.; „Ловецът на шпиони Бончо 
Асенов със сензационни раз-
крития кой уби Георги Марков 
и каква е вината на Лондон“ – 
интервю за агенция ПИК.бг от 
Албена Борисова на (16 юни 
2018 г.)

Междувременно последваха 
и телевизионни предавания по 
повод на книгата:

Телевизия „АЛФА“ – май 
2018 г.; Телевизия „Европа“ – с 

Георги Коритаров /юни 2018 г.; 
Пернишки канал /юли 2018 г.

Специално заслужава да се 
отбележи, че всички публика-
ции, посветени на книгата на 
Бончо Асенов, са с положителни 
оценки. Незначително отклоне-
ние от общото одобрение при-
надлежи на несъгласията на Ди-
митър Бочев и Георги Мишев, 
поместени в няколко по-пра-
вилни издания.

Огласявам този не случаен 
факт като продължение на ми-
сълта, че дори, когато лъжата 

вече е обиколила света, истина-
та тепърва започва да я гони. 
Маратонско е това преследва-
не, изморително. И тежко. И 
трябва огромно присъствие 
на духа, трябва удивителна 
непримиримост, вяра и убе-
деност, за да поеме човек по 
този път. Но тъкмо това е дока-
зателството, че когато е въпрос 
на кауза, никакви жертви и уси-
лия не се безсмислени. „Случа-
ят Георги Марков“ на Проф. Д-р 
Бончо Асенов е основание не 
само за авторска гордост. Той е 
награда и за терзанията на всч-
ки, които усещаха мириса на 
сяра в тази дяволска провока-
ция срещу България, но нямаха 
нито познанията, нито проник-
новения прочит на фактите, ко-
ито могат да разобличат подоб-
на провокация, проведена из-

кусно под чужд флаг и огласена 
от мощни пропагандни центра-
ли. Някога третият президент 
на САЩ, Ейбрахам Линкълн, 
бе заявил: „Може дълго време да 
лъжеш малко хора. Може малко 
време да лъжеш много хора. Но 
никога не можеш да лъжеш мно-
го време много хора“. Сиреч, все 
ще се намери един Бончо Асе-
нов, който ще съумее да защи-
ти истината. Ето това ни дава 
увереност, че нашето дело е 
право и победата ще бъде за 
истината. Нали Бончо Асенов 

е до рамото ни като доброво-
лен гребец на галерата на пра-
вдата.

Греби приятелю! Натискай 
веслата! 

Всички награди с имена, 
свързани с каузата на „Зора“ 
и достойни за теб, са вече оку-
пирани. И наградата „Нико-
лай Хайтов“, и „Черноризец 
Храбър“, и „Балканджи Йово“. 
„Зора“ няма власт да ти ги при-
съди. А заслужаваш!

Не ми остава нищо друго, ос-
вен да те обявя за първия носи-
тел на все още неучредената на-
града от името на „Нова Зора“: 
„Лауреат на светлината“!

Честито!
Минчо Минчев
Главен редактор 
на в. “Нова Зора“

С
поред г-н Директора на 
Германския музей по 
шпионава българската 
ДС е помолила тогава из-

точногерманската ЩАЗИ да про-
вери със собствени сили и сред-
ства дали атентатите не са извър-
шени от емигрантската „Българ-
ска освободителна организация”, 
която е била поела отговорност 
за тях с няколко писма. И г-н Не-
ринг говори за огромната дей-
ност, която Щази е извършила в 
тази насока. Но според него всич-

ко е било напразно, „разследва-
нията на Щази са пълен провал, 
защото водят към напълно по-
грешна следа. През 1987 г. се изя-
снява, че атентатите са дело на 
групировка от средите на тур-
ското малцинство в България – 
това е т.нар. Турско национал-
но-освободително движение в 
България”. И са израз на протест 
срещу Възродителния процес и 
масовата промяна на имената 
на българските турци. Протест, 
който е бил подкрепен от Тур-

ция. Неринг изтъква факта, че 
двама от разкритите през 1987 г. 
атентатори са били сътрудници 
на Държавна сигурност, с което 
прави намек дали пък не са пра-
ви онези, според които „самата 
Държавна сигурност била поръ-
чителка на атентатите”. Спо-
ред него фактът, че три години 
са трябвали на Държавна сигур-
ност, за да разкрие атентатори-
те, показва „колко несъответен 
е бил инструментариумът на 
тайните служби” и „става ясно 

колко голям е бил провалът на 
Държавна сигурност в битката 
й срещу тероризма”.

Това е, драги читателю на 
в. „Нова Зора”, мнението на г-н 
д-р Неринг, предадено по радио 
„Дойче веле”. Така че налага се 
да поговорим за онова отмина-
ло време и за обективността на 
такива мастити спецове и про-
пагандни централи, които не се 
умориха да наплевателствуват 
срещу социалистическа Бълга-
рия и особено срещу институ-
цията, която бдеше над нейна-
та сигурност. Стяга ги, изглеж-
да, чепикът за собствената им 
оперативна немощ и с повод и 
без повод затрупват истината с 
лъжи и измами.  

През 70-те и до средата на 
80-те години тероризмът въоб-
ще не е бил основният враг на 
режима в България и конкрет-
но на Държавна сигурност. 
Има случаи на битов терори-
зъм /бързо разкривани/, три 
случая на отвличания на само-
лети и отделни сигнали за пла-
нове и намерения в тази насо-
ка. Само ще посоча един факт – 
през този период по линия на 
тероризма е отговарял един-

единствен оперативен работ-
ник в системата на Държавна 
сигурност и той бе служител 
на 6-то управление. Едва след 
чудовищния акт по взривя-
ването на вагона за майки и 
деца на 9 март 1985г. при гара 
Буново се предприемат орга-
низационни мерки и се съз-
дава специално Направление 
„Т” към 6-то управление, кое-
то да организира и провежда 
работата по тероризма.

Оперативната дейност по 
разкриването на терористите по 
цял свят е трудна и специфич-
на. Хиляди са случаите на не-
разкрити терористи и по това 
време, и понастоящем. Така че 
забавянето в установяването на 
авторите на терористичните ак-
тове тогава може да го обясним 
и с неопитността на Държавна 
сигурност по тази линия, и с до-
пуснати грешки от нейна страна 
в рамките на оперативното из-
дирване /които са отчетени след 
това/. Издигнати са няколко ос-
новни версии, от които тази, че 
това е дело на български турци, се 
оказва вярната. И обвързването 
на евентуалните извършители 
с авторите на разпространя-

вани преди това писмени ано-
нимни закани за тероризъм от 
името на организация „Ние” се 
оказва правилната и довежда 
да тяхното разкриване и обез-
вреждане. А това, че един от 
атентаторите е бил действащ съ-
трудник на Държавна сигурност, 
се отчете като слабост в неговото 
оперативно ръководство и като 
една от причините, забавила раз-
криването на групата. Що се ка-
сае до намека на г-н Неринг, че 
атентатите може да са дело на са-
мата Държавна сигурност, ще го 
подмина. Нали така ни учи Пуш-
кин…

Възродителният процес, и 
по-точно промяната на име-
ната на българските турци, 
започва в края на декември 
1984 г., а първите терористич-
ни актове са извършени през 
август 1984 г., т.е. не може да 
твърдим, че те са резултат на 
смяната на имената.

Атентатите не са дело на 
„Турско национално-освободи-
телно движение”, което е съз-
дадено през юли 1985 г. и в 
което Ахмед Доган налага ло-
зунга „Война без оръжие”, 
т.е. отхвърля тероризма като 

средство за постигането на 
неговата цел.

ЩАЗИ е помолена, в рам-
ките на взаимното сътруд-
ничество, да провери една от 
версиите, издигнати от Дър-
жавна сигурност, а именно, че 
задграничното „Българско ос-
вободително движение” – БОД 
/а не организация/ е съпри-
частно към атентатите. Защото 
в Държавна сигурност е имало 
разузнавателни данни, че тази 
най-голяма емигрантска орга-
низация си е поставила за цел 
извършването на терористич-
ни операции срещу България. 
И от предаването на Неринг се 
разбира, че ЩАЗИ съвестно е 
изпълнило молбата на българ-
ската Държавна сигурност. 
Между другото, такива мол-
би са били отправени не само 
към ЩАЗИ, но и към остана-
лите специални служби на 
тогавашните социалистиче-
ски страни. И не е вярно, че 
са разпространявани писма, 
в които БОД е поел отговор-
ността за извършените теро-
ристични актове. 

Що се касае до твърдението 
за провал на Държавна сигур-

ност в битката й срещу теро-
ризма, ще спомена само след-
ния факт. Бяха сменени име-
ната на 820 000 мюсюлмани. 
Доброволно или насилствено, 
няма значение в случая. Да сте 
чули за други терористични ак-
тове. Не! И една от причините е, 
че Държавна сигурност създаде 
стройна и ефективна организа-
ция за разкриване, предотвра-
тяване и пресичане на всякак-
ви планове, приготовления и 
опити в тази насока. А сигнали 
и опити имаше, но на тях се 
реагираше бързо и не се до-
пусна да се стигне до нови не-
винни жертви.

Ако някой се чуди, че по-
край този радиорепортаж спо-
менах  библейското поучение 
на Матея, отговорът е от лесен 
по-лесен. Защото по това време 
в Западна Германия, в Италия, 
във Великобритания и в дру-
ги западни държави се шире-
ше политическият тероризъм. 
И неговоте мащаби бяха из-
ключителни. Хиляди невинни 
жертви си отидоха в резултат 
на извършените терористич-
ни актове. Та то не бяха взри-
вявания на влакове, на гари, на 

кораби, взривове на общест-
вени места, отвличания на са-
молети, на политически лиде-
ри и бизнесмени. От „Червени-
те бригади” в Италия, които 
дори убиха техния минис-
тър-председател, от ИРА във 
Великобритания, от баски-
те в Испания. Да не говорим 
за Фракция „Червена армия” 
на Баадер-Майнхоф в роди-
ната на г-н Неринг, който из-
глежда май е забравил, че тя 
е отговорна за 34 убийства и 
230 души ранени негови съ-
народници. И че за прекра-
тяването на нейната дейност 
българската Държавна си-
гурност има значителен при-
нос: част от ръководителите 
на тази опасна терористич-
на организация бяха разкри-
ти и задържани на българска 
територия и бяха предадени 
на западногерманските власти. 
Ами да припомняме ли на г-н 
Неринг и „Дойче веле” за отвли-
чането на израелските спорти-
сти по време на олимпиадата в 
Мюнхен през 1972 г., довело до 
убийството на 11 от тях. Кога-
то става дума за провал по-го-
лям от провала на германски-
те специални служби в случая 
едва ли може да бъде посочен. 
Обаче г-н Неринг и пропаганд-
ната централа радио „Дойче 
веле” отдавна са забравили по-
нятието обективност и смятат 

за провал това, че българската 
Държавна сигурност се е заба-
вила през 80-те години в раз-
криването и неутрализирането 
на тримата терористи.

Четете Библията, Господа! 
Може и да съзрете гредата в 
собственото си око!

Т
ака че бих посъветвал 
радио „Дойче веле” и 
неговия сътрудник, г-н 
Кристофер Неринг, да 

бъдат по-внимателни. Терори-
зъм и борбата срещу него ста-
наха всекидневие в западните 
европейски държави. Много 
са проявленията на тероризма. 
Едно от най-грозните му лица 
са действията „под чужд флаг“ 
и съдействията в пропагандно-
то им обезпечаване, на такива 
институции като радио „Дой-
че веле”. Ние, българите, сме се 
наслушали на неговите прими-
тивни антисоциалистически 
предавания от времето на Сту-
дената война. Защото, както 
казваше бившият сътрудник 
на „Дойче веле”, покойният 
български писател Георги Мар-
ков: „… основният конфликт 
на всички времена е бил кон-
фликтът за признаването на 
истината…В действителност 
конфликтът е един: Истината 
срещу лъжата. Или ако щете – 
срещу неистината”.

03 януари 2019 г.  
проф. Бончо Асенов

О
хулван от голяма част 
от международната 
общност, днес Башар 
Асад изглежда по-бли-

зо от всякога до възвръщането 
на властта си в Сирия и на бла-
говолението, с което се ползва-
ше в региона. И това, след една 
почти осем годишна опусто-
шителна война, имаща според 
експертите световни отраже-
ния. Комплицирана с въвли-
чането на регионални и външ-
ни сили, както и на джихадист-
ки групи, от март 2011 г. тази 
война причини гибелта на над 
360000 души, превърна в бежа-
нци милиони хора и раздроби 
Сирия“. 

Това написа френското сед-
мично списание „Куриер Ин-
тернасионал“ (30.12.2018), по-
зовавайки се на коментар на 
Агенция Франс Прес (АФП) 
от Бейрут. А само шест годи-
ни по-рано, през 2012 г., бив-
шият американски прези-
дент Барак Обама, лауреат 
на Нобелова награда за мир, 
твърдеше, че дните на Асад 
са преброени. Днес народи-
те от Близкия Изток и Европа 
сърбат попарата, надробена 

от този „миролюбец“ и негови-
те западни и арабски съюзни-
ци, възложили напразни на-
дежди на „умерената“, но въ-
оръжена до зъби сирийска 
опозиция и на терористични-
те джихадистки организации, 
като „Ал-Кайда“ и „Ислямска 
държава“ („ИД“).

Но, благодарение на ре-
шаващата военна намеса на 
Русия, Иран и ливанската 
„Хизбулла“, днес силите на Ба-

шар Асад контролират близо 
2/3 от територията на Сирия, 
след като прогониха от там 
„бунтовниците“ и джихади-
стите. И изглежда са на път да 
поемат отново контрола и над 
останалата 1/3 в Северна Си-
рия, където доминиращото 
кюрдско население установи 
де факто автономия в много 
райони.

На 19 декември 2018 г., за 
всеобща изненада президентът 

на САЩ Доналд Тръмп опове-
сти скорошното изтегляне (от 
30 до 100 дни) на американ-
ските войски от Сирия, къде-
то те поддържаха кюрдските 
формирования срещу теро-
ристите на „Ислямска държа-
ва“. В самия край на 2018 г. 
вестник „Ню Йорк Таймс“, по-
зовавайки се на източници от 
Белия дом, съобщи, че Тръмп 
е размислил и решил да удъл-
жи срока на американското 

изтегляне от Сирия на 4 ме-
сеца. И без друго изтегляните 
от там военни сили бяха прех-
върлени в двете ново изграде-
ни американски военни бази 
в провинция Анбар, Западен 
Ирак. Тоест, американски-
те сили в Ирак нарастват за 
сметка на ликвидирането на 
американското военно при-
съствие в Сирия.

Така или иначе, останали 
сами срещу заплахата от тур-
ско военно нахлуване на из-
ток от река Ефрат, кюрдите 
повикаха на помощ сирийска-
та правителствена армия и за 
първи път от шест години тя 
се развърна около град Ман-
бич, Северна Сирия.

„Фактът, че кюрдите тър-
сят съюз с режима в Дамаск 
съставлява нов успех за Асад, 
казва пред АФП специалистът 
по кюрдска политика Мутлу 
Дживироглу. Сирийският пре-
зидент консолидира всеки ден 
своята власт – дипломатиче-
ски и военно. Асад беше запла-
шил да завземе отново богати-
те на петрол зони, които дър-
жат кюрдските сили. 

На стр. 6-7

зА ИСТИНАТА СРЕщУ ЛЪЖАТА

зА ИСТИНАТА СРЕщУ НЕИСТИНАТАВ 
края на декември миналата година по 
радио „Дойче веле” някой си Кристофер 
Неринг излезе с предаване, озаглаве-
но „Държавна сигурност и илюзията за 

сигурност в социалистическа България”. Изче-
тох го, помислих си, че е поредното необективно 
разсъждение за дейността на Държавна сигур-
ност в България, спомних си библейското поу-
чение на Матея за онзи, дето вижда сламката в 
окото на брата си, а не вижда гредата в своето 
око и го подминах, следвайки съвета на великия 
Пушкин: „…с глупаците не влизай в спор”. Мо-
ята обвързаност обаче с в.”Нова зора” и с него-
вите ревностни читатели промениха първона-
чалната ми позиция и в името на истината им 
изпращам мнението си за това предаване на 
германското радио. 

Направих съответните справки и установих, 
че д-р Кристофер Неринг е директор на На-
учния отдел към Германския музей за шпио-
нажа в Берлин, автор на редица изследвания 
по темата за сътрудничеството на българска-
та Държавна сигурност с ЩАЗИ.

В предаването си по радиото г-н Кристо-
фер Неринг твърди още в началото, че „въ-
преки масовото следене и подслушване, българ-
ската ДС се оказва неспособна да предотврати 
серията атентати от гара Буново, Пловдив 
и Варна. А помощта от източногерманската 
ЩАЗИ я отвежда в изцяло грешна посока”. Спо-
ред него през 80-те години, по времето на То-
дор Живков, режимът се бори основно  „…сре-
щу друг опасен враг – този на тероризма”. Но 
г-н Неринг твърди, че режимът е изненадан от 
атентатите на 30 август 1984 г., когато избух-
ват бомби на летището във Варна и на гарата в 
Пловдив, при които загиват двама души и са ра-
нени около 50, а също от атентатите на 9 март 
1985 г., когато във влака от Бургас за София 
край гара Буново избухва бомба, отнела живо-
та на 7 души, а след половин час е взривена бом-
ба и в хотел „Сливен” в едноименния град, ко-
ято бомба ранява 20 души. И, че следващата 
година е заложена трета бомба в туристиче-
ския комплекс „Дружба” край Варна, която 
обаче не избухва. 

„зИМАТА НА АСАД“ ПОПРАВЯ 
„АРАБСКАТА ПРОЛЕТ“ НА ОБАМА

Сирия: 
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Обществото ни е изгу-
било голяма част от 
ценностите си. Пре-
върнало е в куми-

ри несполучливи „герои” на 
днешния ден. Какво накара 
двама млади мъже като вас 
да се обърнат към миналото 
и да тръгнат по стъпките на 
Ботев? 

Борислав Марков: Ботев е 
достатъчно магнетична и ем-
блематична фигура в нашата 
история, така че каквото и да 
се реализира за него като про-
изведения на изкуството, все 
ще е малко. Да видиш исто-
рията от първо лице и да кра-
чиш в днешно време с камера в 
ръка на местата, където Ботев е 
минавал, е нещо, което трудно 
може да се опише с думи.

Атанас Янев: Винаги съм 
смятал, че ако един народ по-
знава миналото си такова, как-
вото е било в действителност, 
то той няма как да изгуби въз-
можността си за себепозна-
ние, а така има огромна веро-
ятност да оцелее. Специално за 
този проект бях провокиран от 
шанса да разкрия цялата дра-
матичност и противоречивост 
на 19-и век в контекста на Бо-
тевата личност; да обърна вни-
мание на исторически факти, 
за които масово не се говори; 
да направя така важната връз-
ка между тогава, сега и утре; да 
назова нещата с истинските им 
имена.

В трейлъра на филма каз-
вате: „ Да погледнем истори-
ята с широко отворени очи е 
нещо, за което тя надали ще 
ни прости!” Какво няма да ни 
прости историята? 

Атанас : Няма да ни прос-
ти именно това назоваване на 
нещата с истинските им име-
на. Смятам, че ако се отнасяме 

политкоректно към историята, 
не правим услуга нито на себе 
си, нито на обществото, в кое-
то живеем, нито на бъдещите 
поколения. Вижте самия Ботев 
– той е бил всичко останало, 
но не и политкоректен. Не се е 
свенял да квалифицира състо-
янието дори на собствения си 
народ с тежки, но, вероятно, 

справедливи думи. Неслучайно 
Иван Вазов пише в своята кри-
тическа студия за Ботев след-
ното: „Вечно безпокоен, бунту-
ющ се против всичките приети 
правила, традиции и общест-
вен морал, той стана невъзмо-
жен и въоръжи против себе си 
обществото...” 

Казвате, че днес все по-
често правим компромиси 
със свободата си. Кога е бил 
по-свободен българинът? В 
епохата на робството тогава 
или в годините на демокра-
цията сега? 

Борислав Марков : Днес 
така е устроен светът, че всеки 
е зависим от някого. Бих казал, 
че сега българското робство се 
изразява в различни посоки – в 
икономически аспект, в духо-
вен, в социален. За мен лично 
много хора вече изгубиха вя-
рата си, че могат да се борят за 
нещо – изгубиш ли тази вяра, 
не можеш да си свободен. Ос-
вен това, изключително много 
наши сънародници напуснаха 
страната ни по време на Пре-
хода…

Атанас Янев : Не мисля, че 
е удачно да се категоризират 
епохи, ценности и личности с 
някакви константни определе-
ния. Свободата в най-естестве-
ния си вид винаги е била и ще 
бъде най-напред състояние на 
духа – именно това състояние 
е нейният истински хабитат. 
Ако ти първо не си се освобо-
дил в съзнанието си, като лич-
ност, като единица, няма как 
да очакваш твоята свобода да 
се превърне в реалност, неза-
висимо дали говорим за поли-
тически, икономически или со-
циални параметри. Това са ос-
ъзнавали много невероятни 

българи, особено от периода на 
Възраждането ни. Това е осъз-
навал и Ботев.

Кое е онова нещо за Бо-
тев, което всеки от вас откри 
за себе си, докато снимахте 
филма? 

Борислав Марков: Открих, 

че Ботев в действителност е 
една безкрайна Вселена, която 
винаги трябва да бъде корек-
тив за нас, ако искаме с гордост 
и самочувствие да се наричаме 
българи.

Атанас Янев: Надали мога да 
го кажа по-добре от г-н Марков.

Как се заснема подобен 
вид кино в наше време? 

Борислав Марков : Труд-
но. Снимачният процес си е 
вид каляване на психиката на 
оператора и режисьора. В „На 
прощаване“ имаше изключи-
телно много специфики по от-
ношение подбор на хора, които 
да бъдат интервюирани, места, 
на които да се случи това, кое 
да бъде включено и кое не като 
мотиви и кадри, за да се получи 
един професионално направен 
продукт. Като оператор този 
филм не ми прости. Първо, 
имахме малко време за снимки. 
И второ – снимахме, в повечето 
случаи, без предварителен ог-
лед. Мисля обаче, че нещата се 
получиха. Разбира се, послед-
ната дума има публиката.

Какво е да се осмелиш да 
пишеш за Ботев? Той е една 
от вечните икони в храма на 
българското съзнание… 

Атанас Янев : Чувството 
е странно, но при всички по-
ложения – невероятно! Еуфо-
рията, разбира се, е неизме-
рима – няма как да пишеш за 

Ботев, било то стихотворение, 
роман, сценарий на филм или 
нещо друго, и да останеш без-
различен. Тук е много важно, 
обаче, да намериш точния ба-
ланс между емоциите и разума, 
между твоето субективно отно-
шение към нещата и обектив-
ните исторически факти, за-
щото Ботев е отговорност и не 
можеш да си позволиш свое-
волия. Това за мен беше огро-
мно предизвикателство, с кое-
то силно се надявам да съм се 
справил. 

Не е ли според вас пара-
докс това, че хората все по-
често имат нужда да се завръ-
щат към героите си (Ботев, 
Левски и т.н), а в същото вре-
ме разни ТВ формати бълват 
народни кумири с неясни та-
ланти и каузи? 

Борислав Марков : Да, на-
истина е доста парадоксално. 
За някои неща не могат да се 
намерят логични и ясни обяс-
нения. Бих допълнил само, че 
ако един народ се презира, той 
няма как да чака уважение от 
когото и да било. Въпрос на ли-
чен и на национален избор. 

Атанас Янев : Аз мисля, че 
във вашия въпрос се съдържа и 
отговора: може би хората имат 
нужда да се завръщат към ге-
роите си точно заради всички 
тези фалшиви кумири, с които 
постоянно ги облъчват. Нещо 
като защитна реакция срещу 
опростачването и обезпаметя-
ването.

Какво е посланието на ва-
шия филм? Може би да на-
помни за истинските бълга-

ри, защото героите не са в 
миналото или настоящето, те 
са завинаги. 

Борислав Марков : Идея-
та на този филм е обединени-
ето. „На прощаване” обединя-
ва цели три български града 
(Калофер, Козлодуй и Враца), 
белязали живота на великия 
българин, и една от най-живо-
писните пътеки – Тарзановата, 
която ни води до връх Ботев. 
Съществуването на една нация 
зависи от три неща – обедине-
ние, цел и съзнанието как да се 
постигнат първите две. 

Атанас Янев : Ще ви отго-
воря така. Вие използвахте в 
един от въпросите си цитат от 
трейлъра на филма ни: „Да по-
гледнем историята с широко 
отворени очи е нещо, за което 
тя надали ще ни прости.” До-
бавям онова, което следва след 
тези думи: „Наш дълг обаче е да 

го направим, въпреки послед-
ствията.” Наш дълг е да позна-
ваме Ботев, да се гордеем с него 
и всеки ден, с делата си да до-
казваме, че нищо не е било на-
празно. 

Премиерата е на 5 януари, 
16 часа, в Национален музей 
„Христо Ботев” – град Кало-
фер. Мислите ли да продъл-
жите с подобни филми или 

например за създаването на 
поредица? 

Борислав Марков: Мно-
го зависи най-вече от това как 
публиката ще реагира на фил-
ма, как ще възприеме творче-
ските решения, които й пред-
ставяме. Всичко с времето си. 
Най-важното е, че с този филм, 
ние с колегата Атанас Янев из-
пълнихме дълга си и създадо-
хме нещо, което ще остане за 
поколенията. 

СЕДМИЦаСЕДМИЦа
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О
баче днес правителството (в Дамаск, б.р.) е по-
канено да се върне в района. Няма нищо по-
добро за Асад“.

Освен кюрдските сектори, районът на 
Идлиб (Североизточна Сирия) все още се изплъзва 
от контрола на Дамаск. Той е в ръцете на бунтовниче-
ските и джихадистките групи, представяни от Анка-
ра като „умерена опозиция“. Толкова „умерена“, че об-
стрелва съседните населени пунктове с химически 
боеприпаси и тежки оръжия, които отдавна трябва-
ше да бъдат изтеглени от зоната на военна дееска-
лация. Да не забравяме, че в Идлиб бяха извозени с ав-
тобуси джихадистите, напуснали предградието „Дума“ 
на Дамаск и град Алепо или Халеп. С помощта на „Бе-
лите каски“, те инсценират химически нападения над 
цивилни, които приписват на режима на Асад.

В Източна Сирия, близо до иракската граница, 
кюрдските сили водят битка, за да изтласкат „ИД“, 
която все още контролира джобовете в пустинята, 

намираща се в центъра на страната. До обявеното от 
Тръмп изтегляне те се поддържаха от авиацията и су-
хопътните сили на САЩ.

„Решението на Тръмп да изтегли американски-
те сили от Сирия изпрати ясен сигнал към арабските 
страни, че могат да дискутират с Асад съгласно свои-
те собствени условия“, казва Никълъс Хиръс, анали-
затор в Центъра за нова американска сигурност. От-
странен от регионалната дипломатическа сцена, днес 
Асад изглежда си възвръща благоразположението“.

Няколко са фактите, които потвърждават 
изводите на анализатора Хиръс. 

Първо, това е отварянето отново през декември 
2018 г. на посолството на ОАЕ в Дамаск. 

Второ, и Бахрейн възобнови дейността си за по-
миряването на враждуващите страни. ОАЕ и Ба-
хрейн са близки съюзници на Саудитска Арабия, 
която пък беше един от основните смутители срещу 
Асад и години наред подкрепяше бунта срещу него.

Трето,  суданецът Омар ал Башир осъществи 
първото от 2011 г. насам посещение на арабски дър-

жавен глава в Дамаск. 
четвърто, през ноември 2011 г. Сирия беше из-

ключена от Арабската лига, а днес един не назован 
поименно арабски дипломат в Бейрут споменава 
за някакво негласно „отваряне към Дамаск“. Според 
него ОАЕ са получили зелена светлина от саудитско-
то кралство за да отворят отново своето посолство 
в Дамаск. Това било знак, че и Рияд може да тръгне 
по този път.

Пето, според един висш иракски представител, 
Багдад играел ролята на посредник за възстановя-
ването на връзките между Дамаск и Доха, столицата 
на Катар. Освен това в процес на договаряне било учас-
тието на Сирия в икономическата среща на върха, 
която ще се проведе на 19 и 20 януари в Бейрут, три 
месеца преди годишната арабска среща на високо рав-
нище.

Шесто, според един ливански дипломатически 
източник, Египет, където на 22 декември 2018 г. 
беше отишъл Али Мамлюк, високопоставен сирий-
ски служител, отговарящ за службите за сигурност, 

подкрепял завръщането на Сирия в панарабската 
организация.

Според Никълъс Хиръс „Асад ще се стреми да ка-
питализира върху своите успехи през 2018 г., сключ-
вайки споразумения с арабските страни, особено с 
тези от Персийския залив, за да започне възстановя-
ването на Сирия. Впрочем, стойността на разрушено-
то по време на „гражданската война“, както Западът 
и арабските му съюзници наричат чуждестранната 
военна интервенция в Сирия, е оценена от ООН на 
около 400 млрд. долара, или 350 млрд. евро.

При това развитие на нещата, „операцията“ на 
турските въоръжени сили на изток от Ефрат става 
и необоснована, и рискована. За това подсказват и 
редица заглавия във водещи турски вестници, като:

Вестник „Миллиет“, 31.12.2018
-„Сирия е на сирийците“, автор Хаккъ Йоджал;
-„На осмата година от „Арабската пролет“, осем 

страни стават сцена на демонстрациии. Този път, на 
протести срещу икономическата обстановка и усло-
вията на живот“.(Тези осем страни са Судан, Тунис, 

Мароко, Либия, Ливан, Ирак, Йордания и Алжир, 
б.р.).

Вестник „Джумхуриет“, 31,12,2018
-„Картата се промени, проблемът не свърши“, ав-

тор Хюсеин Хаятсевер;
-„Кой ще запълни празнотата, оставена от САЩ?“, 

автор Мехмет Али Гюллер.
Вестник „Йеничаг“, 31.12. 2018
-„Веригата от грешки в Сирия и Русия“, автор Йоз-

джан Йеничери.
Общият извод на авторите е, че при новата об-

становка за Турция ще е най-добре да възстанови 
отношенията си със Сирия от преди 2011 г., като 
се придържа към принципа за запазване на тери-
ториалната цялост на своята южна съседка. По-
добре късно, отколкото никога! И без това Анкара 
няма нито възможности, нито желание да запълва 
вакуума, оставен от американците. А и гражданите 
на Сирия, с изключение на туркмените и бандитите от 
т.нар. Сирийска свободна армия, не са склонни да заме-
нят едно чуждо присъствие с друго. Вековете османско 

„присъствие“ са им достатъчни. 

Но прекратяването на военните действия в 
Сирия ще има благотворно отражение не 
само върху района на Средния и Близкия 
Изток, а и върху Европа и Балканите в част-

ност. Защото ще отпаднат основанията за приемане на 
нови бежански маси, с които се оправдават и български-
те управляващи, отхвърляйки всякакви реформи. Ерго, 
те или трябва да се заемат сериозно с икономически-
те и социалните проблеми на страната, или да си хо-
дят. Ако искат, да прескочат отвъд „Великата българска 
ограда“. И без тяхната намеса обстановката в Западни-
те Балкани далеч не предполага бълнуваната евроат-
лантическа интеграция. Още не затихнал конфликтът в 
Сирия и се задава ново предизвикателство – обединя-
ването на всички албанци в една Велика Албания! Да 
кажете нещо за българския принос към това опасно 
начинание? Какво успешно европредседателство про-
ведохме само, а! Ами ако Чичо Сам реши да ни спретне 
една „Балканска пролет“? 

Петко ПЕТКОВ

„зИМАТА НА АСАД“ ПОПРАВЯ „АРАБСКАТА ПРОЛЕТ“ НА ОБАМАСирия: 

БОТЕВ, ПОГЛЕДНАТ С шИРОКО ОТВОРЕНИ ОЧИВ наначалото 2019 година двама млади мъже отпра-
вят своята провокация към българския народ с нов 
филм за Христо Ботев. Това са режисьорът и мон-
тажист Борислав Марков – Бобсън и поетът и сце-

нарист Атанас Янев. „На прощаване” е документален филм, 
който изследва и разглежда драматичните събития на 19 
век пречупени през призмата на Ботевото дело и слово. 
Лентата е запечатала кадри от Национален музей „ Параход 
Радецки”и музей на „Ботевата чета”-град Козлодуй, Регио-
нален исторически музей град Враца и Национален музей 
„Христо Ботев“- Калофер. Премиерата на „На прощаване” 
се състоя на 5 януари в родния град на поета революционер 
–Калофер в Националния музей от 16 часа.

Създателите на филма за Христо Ботев  Борислав Марков и
 атанас янев пред “Нова зора” в розговор с Тоня КЛИСуРОВа 

Атанас Янев

Тоня КЛИСУРОВА Борислав Марков
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Вицепрезидентът на 
СААБ за Централна 
и Източна Европа – 
българката Красими-

ра Стоянова посочи, че са за-
сегнати от становището и ре-
пликите на американския зам.
секретар Джон Съливан, че 
сравнението между „Грипен“ 
и F-16 е като да сравняваш 
ябълки и портокали.

„Кое е по-добро, ябълките 
или портокалите са по-здраво-
словни?

Всеки човек има вкус. Не 
знам за кои технологии г-н Съ-
ливан намеква, защото самоле-
тът  F-16, който се предлага на 
България в момента, не същест-
вува. Даже заводът, който ще 
го произвежда в Южна Кароли-
на  - не съществува. Може само 
да предполагаме какви техно-
логии ще има включени в този 
самолет“, каза Стоянова пред  
bTB и добави: „Грипен“ е една 
забележителна оръжейна  
система, която е доказана в 
международни  участия и ми-
сии на НАТО.

 „Самолетът, който ние 
предлагаме е на въоръжение в мо-
мента, самолетът, който пред-
лагат конкурентите не е на въ-
оръжение в нито една страна. 
Той е само на хартия“, допълни 
вицепрезидентът на СААБ. Кра-
симира Стоянова заяви, че от 
преди 15 години производите-
лите на „Грипен“ преговарят с 
България за въоръжение с из-
требители, а предложението 
на българските министри ги е 
изненадало.

„България обяви конку-
рентна процедура преди две го-
дини. 2017 г. процедурата беше 
прекратена, за да могат да бъ-
дат поканени повече участни-
ци и да се разшири листата, за 
да има повече конкурентноспо-
собност. Сега изведнъж се оказ-
ва, че не трябва да има проце-
дура, защото една от страни-
те участнички - САЩне биха 
могли да проведат преговори в 
конкурентна среда, а трябва 
да бъдат избрани. Това е съв-
сем различна процедура. Аз не 
искам да съм на мястото на 
г–н Каракачанов, за да обясня 
как от една конкурентна про-
цедура, с широк кръг от пред-
ставители - от САЩ и Европа, 
как  ще продължим“, коменти-
ра Стоянова.

Вицепрезидентът на компа-
нията, производител на „Гри-
пен“ беше категорична, че не 
са лобирали пред президента 
Румен Радев да бъде избран 
техният самолет. Такова съм-
нение изрази председателят на 
ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов.

Аз работя по този проект от 
15 години, никой досега не ме 
е обвинил в лобизъм и катего-

рично отказвам  становище, че 
има лобизъм, или,че предвари-
телната процедура е била не-
прозрачна.

Както първата, така и вто-
рата  до сега, бяха професио-
нално изработени и прозрач-
ни. Има методология, на която 

ние сме отговорили. Неслучай-
но печелим два пъти. В докла-
да на Министерство на отбра-
ната може да видите, че най-
добрата оферта по основния 
параметър „оперативна ефек-
тивност“ е нашата оферта. 
Това, което служебното прави-
телство избра  и това, което из-
лиза от оценката на втората 
процедура е едно и също“, зая-
ви Стоянова.

Красимира Стоянова по-
сочи, че тяхната оферта е била 
значително по-евтина и призо-

ва Министерството на отбра-
ната да отвори процедурата 
и да покаже истинските цени. 
„И ако тогава, ако работната 
група е оценила нашето пред-
ложение като по-лошо, ние ще 
си тръгнем без никакъв друг ко-
ментар. Нашата цена е значи-

телно под 1,5 млрд лв., защо-
то ние не искаме да обвързва-
ме България с конкретно въо-
ръжение, както прави другата 
страна. На нашия самолет е 
интегрирано американско, ев-
ропейско и израелско въоръже-
ние“, добави Стоянова. Вице-
президентът на СААБ заяви, че 
американската оферта отго-
варя на четири от седемте из-
исквания на страната ни.

Според нея, те не могат да 
изпълнят заложените сроко-
ве, предлаганият модел не е 

на въоръжение в момента ни-
къде по света и изискват 100-
процентово заплащане след 
сключване на сделката, въпре-
ки че страната ни държи на 
разсрочено плащане/БГНЕС.

The Bulgarian Times  ни 
информира, че „Парите, кои-
то ще платим за  8 бр. Ф-16 
са точно толкова, колкото 
Бахрейн плати за 16 броя от 
същите самолети” „Локхийд  
Мартин подписа договора за 
1,12 млрд. долара за произ-

водство на нови изтребите-
ли Ф-16 за Военновъздушни-
те сили на Бахрейн през юни“, 
съобщава изданието.  „Крал-
ството стана първата стра-
на , която купува най-новата 
конфигурация на изтребите-

ля“, съобщи “Defensenews”. 
Коментар:
- Никой не опроверга  из-

явлението на г-жа Красими-
ра Стоянова, че на практика 
„не трябва да има процедура, 
защото една от страните-
участнички – САЩ не биха 
могли да проведат прегово-
ри в конкурентна среда, а 
трябва да бъдат избрани“.

- Никой не опроверга 
твърдението на вицепре-
зидента на СААБ Красими-
ра Стоянова, че тяхната 

оферта  е била значител-
но по-евтина… „Нашата 
цена е значително под 1,5 
млрд. лв“.

- Вицепрезидентът на 
СААБ заяви, че американска-
та оферта отговаря на чети-
ри от седемте изисквания  на 
страната ни. Според  нея

Те (САЩ) не могат да из-
пълнят заложените срокове

Предлаганият модел не 
е на въоръжение в момента 
никъде по света

Те (САЩ) изискват 100-
процентово заплащане след 
сключване на сделката, въ-
преки че страната ни държи 
на разсрочено плащане.

САЩ не биха могли да про-
ведат преговори в конкурентна 
среда.

Коментар:
Всички ние помним случая 

с бившия премиер Орешар-
ски, който след среща с двама 
американски конгресмени за-
яви, че спира българо-руски-
те енергийни проекти. Това 
американско решение на 
Орешарски  струва на народа 
ни десетки милиарди долари.

Дойде ред да купуваме 
бойни самолети. Пристигна 
пом.държавния секретар на 
САЩ и двама наши министри, 
подкрепена от комисия под ръ-
ководството на г-н Съливан, 
единодушно избра, естест-
вено, американския само-
лет F-16. Изборът беше шумно 
подкрепен от Цветан Цветанов, 
председател на пг на Герб.

Никой не опроверга чест-
ната, точна и ясна позиция 
на една достойна жена

- българката Красимира 
Стоянова, вицепрезидент на 
компанията СААБ, произво-
дител на изтребителя „Гри-
пен“. Със своето изложение тя 
буквално размаза дружинката 
лабисти, начело с г-н Съливан, 
които за пореден път искат 
да ограбят България.

„Локхийд Мартин“ под-
писва договор с Бахрейн за 
покупката на 16 броя

нови F- 16, не F-16 V,.на 
цена, на която България ку-
пува само 8 броя. 

Defansenews съобщава, че 
Бахрейн купува най-новата 
конфигурация на F-16, не го-
вори за F-16 V.

Какво всъщност купува 
България?

Н
ова конфигурация 
на познатия F-16, 
или новия модел 
F-16 V?

Българското общество на-
стоява:  

Има ли такъв изтребител 
F-16 V или няма?  

д-р Веселин Стоянов
София, 31.12.18 г.

Продължение от бр. 1
4. За мен религиозният ге-

незис на русофобията е без-
спорен и не подлежи на съм-
нение.

При това русофобията се 
появява именно вътре в рам-
ките на хрпстиянската кул-
турна вселена. Това значи на 
практика, че индуисти, напри-
мер, или пък даоси и конфуци-
анци, или техните съвремен-
ни представители – китайски-
те комунисти свободно могат 
да разберат теоретическия ас-
пект на описвания проблем, но 
не биха могли (а и не са длъж-
ни) да осъзнаят практически-
те аспекти, и често пъти осо-
бено драматичните колизии 
на проблема за генезиса на 
русофобията. Обикновеният 
мюсюлманин също може да 
се ограничи само с разбира-
не, но не и със съпреживява-
не на този проблем. Разбира 
се, обяснението е просто, става 
дума за драма, при това с тра-
гични съставки, която се е раз-
гърнала именно вътре в хрис-
тиянския континуум на Спасе-
нието. Това е процес, който се е 
разгръщал на различни места, 
но по един и същи повод. Мно-
гообразието на механизмите, в 
които се проявява този процес 
не прикрива, а разкрива един-
ната му същност, а  именно – 
жестоко и непримиримо раз-
ногласие, разгърнало се (и про-
дължаващо като събитие да се 
разгръща до днес) в единните 
християнски координати на 
Доктрината и нейното тъл-
куване. 

Могат да се посочат две 
фигури, които вече принад-
лежат  на историята, но кои-
то не са чак толкова далече в 
миналото, че да бъдат напъл-
но забравени. Фигурата в Ру-
сия, с която се свързва, с по-
вече или по-малко основание 
началото на този разлом въ-
тре в тъканта на християн-
ското светоусещане е П. чаа-
даев. 5 Ролята му в руския ду-
ховен живот не може да бъде 
подценявана – той е ако не пър-
вият, то един от първите руски 
културни дейци, в чиято пози-

ция се наблюданат отчетливи 
елементи на този духовен раз-
кол, който по-късно в руското 
общество доведе до катастро-
фални последици. Важно е да 
се помни, че чаадаев в свое-
то общество е заемал пози-
ция не на маргинал, аутсай-
дер или „дисидент”, а е бил 
почитана и уважавана фигу-
ра, дворянин и офицер с об-
щопризнато геройско пове-
дение по време на войната. 

В неговото творчество, оба-
че ( „Философически писма”), 
чаадаев стоварва върху ду-
ховната практика на руското 
християнство изключител-
но тежки обвинения. Като 
запазва декларативна вяр-
ност към православието, той 
критикува сурово Църквата, 
противопоставяйки й прак-
тиката на католицизма. 

„Православната църква е 
пасивна и нечувствителна към 
историческите форми на жи-
вот на обществото, като жи-
вотът свидетелства, че е въз-
можна една друга християнска 
църква (а именно католиче-
ската), която активно твори 
добро, участва в обществения 
живот и денонощно оказва ог-
ромно въздействие върху умове-
те и сърцата на християните.” 
Разбира се, чаадаев не може 
да бъде подозиран в протес-
танство, и все пак позицията 
му, която може синтетично 
да се опише с формулата „с 
вярата срещу църквата” пред-
ставлява своеобразен аналог 
на западноевропейската Ре-
формация. Великият рефор-
матор на католицизма (имен-
но на католическото христи-
янство, а не на християнство-
то въобще) също критикува 
Църквата от позициите на 
една по-особено тълкувана 
Вяра. И разбира се, при всички 
очевидни разлики между ча-
адаев и Лютер критиката на 
Църквата „от позициите на 
Вярата“ неизбежно придоби-
ва политически смисъл. Всъщ-
ност, сблъсъка между вяра и 
църква не може да няма, освен 

всички богословски проекции 
и един неизбежен, par excellence 
политически смисъл, крити-
ката на властта не може да бъде 
напълно ефективна, ако не е и 
от верски позиции. 

Критикувайки човешка-
та част на богочовешкия ор-

ганизъм, какъвто е Християн-
ската Църква, чаадаев поста-
вя началото на политически 
конфликт. Причините на този 
конфликт ще бъдат осветлява-
ни по-нататък в изложението, но 
следствията му още отсега могат 
да бъдат описани като разруши-
телни за руското православно 
дворянско съзнание, за което 
с основание се е смятало, че е 
просветената част на руското 
съзнание. За разлика от запад-
но-европейските политически 
последствия на духовната рево-
люция на М. Лютер (Вартоло-
меева нощ, изтребване на хуге-
нотите, поредица от разруши-
телни религиозни войни между 
силите на Реформацията и Кон-
трареформацията), революци-
ята на чаадаев се ограничила 
до формите на скандал в дво-
рянски среди. Той лично не е 
бил репресиран, формалните 
белези на неговото дворянско 
достойнство са останали непо-
кътнати, само чрез височайше 
повеление чаадаев е обявен за 
„умопомешан“. Интересното е, 
впрочем, че в съвременни руски 
дисидентски кръгове чаада-

ев е споменаван като първа-
та жертва на наказателна пси-
хиатрия. А въпросът на Чаада-
ев (риторичен, впрочем) „как е 
възможна държава с размерите 
на континент” представлява 
може би най-краткия начин да 
се синтезира политическото ве-
рую на руските дисиденти, но 
и на цялата световна русофо-
бия. Вероятно ще бъде преуве-
личено да бъде подозиран ча-
адаев в осъзната русофобия. 
Със сигурност няма как да се по-
ставя достойният руски дворя-
нин чаадаев в компанията на 
съвременни дисидентски ав-
торитети от рода на Светлана 
Алексиевич, Лия Ахеджако-
ва и Валерия Новодворская. 
(„Колко страшно е да се живее 
в тази страна“). Също така би 
било крайно неуместно реални-
ят авторитет на патриота чаа-
даев да се използва за обоснов-
ка на активността на фигури от 
рода на Ходорковски, Березов-
ски и Гусински. Но съвременни-
те прояви на руска русофобия, 
каквато я познаваме днес наис-
тина водят своя генезис от дъл-
бокото несъгласие на достой-
ния имперски дворянин ча-
адаев с Православната руска 
църква. 

Вярно е, също така и нещо 
друго – че за да изучава сериоз-
но и задълбочено русофоби-
ята изследователят спокойно 
може да се ограничи с макар 
и тесния, но много ярък и цве-
тист кръг на руските русофоби, 
и в този смисъл парадоксалния 
принцип, че най-истинската 
русофобия е руската русофо-
бия изглежда напълно обо-
снован и достоверен. 

За да се изучава русофоби-
ята – но истинската русофо-
бия, а не нейните безбройни 
двойници, деривати и подобия 
е достатъчно да се отиде в Мос-
ква. Всичко най-русофобско 
може да се открие там, а дос-
коро тово „всичко” (до края на 
миналия век) беше не просто в 
Москва, а беше концентрирано 
във и около Кремъл, т.е. беше 
на власт. В този смисъл изуча-
ването на руската власт през 
90-те год. на миналото столе-
тие представлява ipso facto 
също така и изучаване на ру-
ската русофобия – автентич-
на, яростна, активна. 

Може да се каже с една крат-
ка формула: руската власт през 
90-те год. на 20-ти век беше 
власт на русофобията над Ру-
сия. Затова може да се твърди, че 
българската русофобия (колкото 
и малка, жалка и незначителна да 

е тя – 88!) има два корена, т.е. тя е 
двойнопроизходна. Единият ко-
рен, разбира се е несъмнено ев-
ропейски (Хитлер в сърцата!), 
а другият корен без съмнение 
е руският. Трябва да се признае 
като факт и да се осъзнае в ця-
лата й дълбочина и значение ис-
тината, че духовно – полити-
ческите, идейните и истори-
ческите шлюзове, свързващи 
България с Русия са не просто 
много широки, но са и двой-
нопропускливи, т.е. пропускат 
влияния в двете посоки -  напр. 
от България към Русия – хрис-
тиянство и кирилица, от Русия 
към България – перестройка 
и ускорение, „смърт на Русия 
като царство на злото“. 

И все пак, при анализа на ру-
ската русофобия е задължи-
телно да се забележи, отчете и 
осмисли една фундаментална 
особеност. Още на равнището 
на чаадаев (ако приемем – вре-
менно – че той е основополож-
ник) гневът към Русия е нераз-
делно и същностно свързан с 
утвърждаването на положи-
телния пример, този гняв не 
би бил възможен, ако чаада-
ев не разполагаше с един, ма-
кар и не експлицитен поло-
жителен идеал за обществено 
устройство – така да се каже 
руската действителност е зло, 
в сравнение с една друга, пра-
вилна действителност. Разби-
ра се, тази правилна действител-
ност е католическият свят, това е 
„Западът като такъв”.

От позициите на „Запада 
като такъв” разглежда Ру-
сия един друг, много по-из-
вестен, много по-изучаван 
авторитет. Това е католиче-
ският абат, дворянинът, та-
лантлив писател и пътешест-
веник Астолф дьо Кюстин. В 
книгата си „Русия в 1839 год. 
6” той описва всичко това, 
което и до днес представля-
ва интелектуалното съдър-
жание, цялостната аргумен-
тация и моралния патос на 
това, което днес е наречено 
русофобия. По този начин 
Дьо Кюстин задава „идеална-
та матрица на всяка възмож-
на русофобия“, на русофобията 
„във всички възможни свето-
ве“ и това е вярно до такава 
степен, че ако днес някакво 
идейно съдържание не отго-
варя на тази матрица, то не 
може да бъде прието за ру-
софобия, а само за случай-
на, ефемерна и несъществе-
на критика на руската дейст-
вителност. 

На стр. 9

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕВЪПРОС На ДЕНя

РУСОФОБИЯТА КАТО АНТРОПОЛОГИЧНА 
КАТАСТРОФАН

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

фобството – причини, ета-
пи, форми и институции“. На 
нея, всеобщ интерес предиз-
вика прочетеното от доц. д-р 
Валентин Вацев резюме на 
неговото изследване „Русофо-
бията, като антропологич-
на катастрофа“. „Нова Зора“ 
вече разполага с пълния текст 
на студията на именития геополитик и поли-
толог. Предлагаме текста в три последователни 

броя на просветеното внима-
ние на нашите читатели с не-
поколебима увереност за не-
говото профилактично значе-
ние. Намираме, че е особено 
опасна за народа и държава-
та ни разгръщащата се в бъл-
гарските средства за масова 
информация антируска про-
пагандна капания. Волята за 
тази русофобска пандемия е 
с очевиден извън национален 
интерес и базиране. Предупре-

деният, обаче, винаги е въоръжен. Да си при-
помним  тази мъдрост. 

Доц. д-р Валентин Вацев

ФАНТОМ ЛИ Е ИзТРЕБИТЕЛЯТ F-16 V
ИМА ЛИ ГО, ИЛИ ГО НЯМА?

Като запазва деклара-
тивна вярност към правос-
лавието, чадаев критикува 
сурово Църквата, противо-
поставяйки й практиката 
на католицизма.

Красимира Стоянова

„Грипен“ е една забележителна оръжейна  система

F-16, който се предлага 
на България в момента, не 
съществува
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100-годишнина-
та от рождението 
на Александър Сол-
женицин раздели 
обществото на три 
части. Първата част 
отбелязваше столе-
тието на автора на 
„Архипелаг ГУЛАГ“, 
от чието заглавие 
американците напра-
виха същински „уда-
рен инструмент“ за 

разрушаването на СССР. Вто-
рата част мрънкаше по този 
повод и даже негодуваше, смя-
тайки за неправилно да се чества 
този, който е нанесъл мащабен 
ущърб на руската държавност, 
която съвсем неотдавна, според 
историческите мерки, се нари-
чаше Съветски Съюз. Третата 
част бе най-голяма – тези хора 
или не знаеха такава фамилия, 
или не са го чели и нямат свое 
мнение за Солженицин като 
писател и общественик.

Искам да споделя собстве-
ните си мисли по повод датата 
и наследството на юбиляра.

Солженицин получава Но-
беловата награда за литера-
тура в годината, когато съм се 
появил на бял свят. Постоянно 
го упоменават тези „радио гла-
сове“, които успяват да проби-
ят през съветските „заглушите-
ли“. Фамилията я бях чувал, но 
нищо от произведенията му, 
разбира се, не бях чел.

А после дойде перестрой-
ката. Сега, преглеждайки спи-
санията и книгите от онова 
време, виждаме против кого 
са били настроени власти-
те през онези години - 80% 
от публикациите са антиста-
лински, книгите са антиста-
лински.

И събраните съчинения на 
Солженицин, с евтини меки ко-
рици, попаднаха на книжния ми 
рафт. Баща ми ги купи и доне-
се – той ги прочете, даде ми ги и 
аз да ги чета. Интересът бе подг-
рят както от забраната, така и 

от същите онези „гласове“. Ако 
си стояха в библиотеката – ни-
кой не би ги чел. Почти никой. 
Тежко е писал лауреатът, сричка-
та извита, думите хитроумни. Но 
тогава, в края на 80-те, солже-
ницинският „ГУЛАГ“ залегна 
в главите и напълни с емоции 
всичко наоколо. Възприемаше 
се некритично, всичко се при-
емаше на вяра. И нали никой не 
спореше с него. „Огоньок“ пише-
ше за още по-страшни неща, 
а списание „Комунист“ стана 
главния антикомунистиче-
ски рупор. Сега за всеки, кой-
то е запознат с историята на 
родната страна,  е очевидно, 
че числата за репресираните 
и арестуваните А. И.  Солжени-
цин, меко казано, ги е „смукал 
от пръстите“.

А не представя никакви до-
казателства, само нещо от сор-
та като „една бабка каза на един 
дядко, че чула, докато чакала 
на опашка“. Когато бях на 18 
години „Архипелаг ГУЛАГ“ ме 
порази като гръм. Сълзите из-
биваха от очите. Сега ще кажа 
така: нобеловият носител 
Солженицин спекулираше с 
емоциите. По-просто казано 
– той изкриви действител-
ността. Представил е сбор-
ник фантастични разкази на 
много болна тема като доку-

ментален труд.
Но А. И. Солженицин има и 

други книги. Още по-сложно е 
да определим как да се отнася-
ме към тях. Ще кажа честно, „В 
кръга първи“ съм я чел някол-
ко пъти. Харесва ми тази книга, 
написана е талантливо. Но как-
во е посланието в нея?

Млад човек звъни в запад-
на дипломатическа мисия, за 
да... предаде Родината си. Той 
иска да предотврати попадане-
то в ръцете на съветското раз-
узнаване на някои материали 
относно атомното оръжие, и за 
да няма Сталин такова, рис-
кува себе си, опитвайки се да 
предупреди мързеливите ка-
надски дипломати.

От гледна точка на наше-
то време възникват много въ-
проси. И първият е такъв: кой 
употребява ядрено оръжие 
в човешката история? САЩ. 
Употребяват го против Япо-
ния, която с нищо не е могла 
да отговори на американците. 
От тук идва и вторият въпрос: 
биха ли могли Щатите да упо-
требят бомбата против Съвет-
ския Съюз? Отговорът е, че са 
можели. И са искали! Имали са 
няколко военни плана по този 
повод, което в днешно време 

не е тайна. Но защо Вашинг-
тон не ни е атакувал с ядре-
но оръжие? Защото, първона-
чално той разполага с недос-
татъчно бомби, имайки пред-
вид нашата противовъздушна 
отбрана, а след това атомна-
та бомба стана достояние и на 
СССР. И ето че героят от книга-
та на Солженицин е готов да се 
жертва, за да не се случи това. В 
смисъл – Москва да не получи 
атомно оръжие. В този случай 
вероятността за ядрен удар по 
Съюза рязко нараства. Десет-
ки милиони наши хора можеха 
да пострадат от американска-
та атака.

Ето и въпрос към вас, чи-
тателю: този, който се е опит-
вал да попречи на СССР да се 
сдобие с бомбата, той герой 
ли е или Юда-предател? Може 
би, глупец, готов да подложи 
на удар живота на страната 
си?

Не можете да отговорите? 
Случва се. Нека опростим зада-
чата. Да се пренесем в днешния 
ден. Ако САЩ имаха безответ-
но преимущество над нас, без 
да се опасяват от изпепеляващ 
ядрен удар, техният президент 
би ли атакувал Русия? Нали си-
туацията геополитически е ед-
наква. Даже в дребните детайли 
е еднаква.

През 1948 година смятат 
СССР за „агресор“, днес отново 
обвиняват Русия в „агресив-
ност и липса на демокрация“. 
Рецептата е една – щом е тол-
кова лоша, трябва да я ликви-
дират. Нали тя заплашва целия 
свят. Не се избавят от РФ само 
защото във военното дело не 
могат да „играят мача на едни 
врати“. И ако някой днес се 
обади в посолството на САЩ 

за да попречи на Русия да полу-
чи еднакво като на Вашингтон 
оръжие, той какъв е?

Според мен, той е преда-
тел на Родината. Съвсем ис-
тински.

Така излиза, че нобело-
вият носител Солженицин в 
своята книга призовава мла-
дежта да предава страната 
си? Излиза, че е така.

И се страхувам, че Нобе-
ловата награда му е връчена 
именно за това.

А той я отработва с лих-
вите.

Талантът му е без съмне-
ние.

Само че е съмнителен.
В смисъл, като полза за 

обществото и пример за мла-
дежта...

13.12.2018 г.

От стр. 8

По този начин досто-
почтеният абат под-
режда в свързана 
и логическа форма 

основното идейно съдържа-
ние на явлението „русофобия”. 
Разбира се, както сочат ред из-
следователи 7. русофобските 
аксиоми в Дьо Кюстиново-

то евангелие на русофобията 
имат не толкова морален или 
естетически характер, колко-
то изцяло религиозен, бого-
словски, еклезиологичен и ег-
зегетичен характер. Главният 
грях на Русия, според абата е не 
толкова изостаналостта, жес-
токостта на властта, непросве-
теността на мужишките маси 
и т.н. и т.н. а нещо друго, при 
това съвсем просто. Абат Дьо 
Кюстин не може да прости 
на Русия единствено „непра-
вилната вяра”. Не би я прос-
тил на никой друг, където и 
да е той – в Грузия, Армения, 
Сърбия, Етиопия, България, 
т.е. на православния човек. 
Накратко, русофобията на дос-
топочтения абат в същината си 
не е нищо друго, освен погну-
сата и отвращението на пра-
воверния (на правилно вярва-
щия) към еретика. В тази по-
зиция не е загадъчен и фобич-
ния момент – отделно взетия 
еретик, случайно открит на 
територията на която духов-
но властва правилната църк-
ва (Ватикана) може да бъде 
заловен, запитан дали не се 
покайва, да бъде разпитан 
с пристрастие (технология-
та е описана в общоевропей-
ския наръчник за борба с ере-
сите и бесовството „Чукът на 
вещиците”8) и накрая да бъде 
изгорен (за негово добро и за 
назидание на публиката). Но 
точно това душеспасително 
и възпитателно въздействие 
е невъзможно да се прило-
жи върху 120 милионната му-
жишка маса в Русия. Толкова 
много еретици на едно място в 
очите на абата представляват 
една неминуема практическа 
заплаха. Като добър католик 
абатът знае, без съмнение, че 
ереста сама по себе си не е па-
сивна, а е агресивна, настъпа-
телна и злотворна. Това, което 
днес обитава необятните прос-
тори на Изтока утре не може да 
не нахълта в живота ни, непре-
менно ще дойде на прага ни.

От времето на абат Дьо 
Кюстин са минали около два 
века, но същото светоусе-
щане и същата диспозиция 
спрямо Русия (а и към целия 
православен свят, разбира 
се) продължават да имат до-
минантна роля в съзнанието 
на средния западноевропе-

ец, като тази доминантност 
е особено натрапчиво оче-
видна в светогледа на англо-
саксонския свят. Там се очак-
ва нашествието на еретиците 
не изобщо някога, а утре су-
тринта. В Русия по този въ-
прос все още има някакви 
илюзии – написани бяха ня-
кои амбициозни трудове на 
тема как “след преодоляване-

то на комунистическите без-
умия Русия, която днес дейст-
вително преживява християн-
ски ренесанс неизбежно ще на-
мери общ език с християнския 
запад”; като че ли дори Пре-
зидентът Путин на определен 
етап вярваше в това.  Практи-
ческият живот вече едноз-
начно свидетелства за нере-
алистичността на такива оч-

аквания – защото от гледна 
точка на християнския Запад, 
комунизмът е просто обикно-
вено безбожие, а виж Правос-
лавието не е нищо друго, ос-
вен една агресивна и злокоб-
на ерес, срещу която Западът 
е длъжен да обявява непрекъс-
нато кръстоносни походи, ако 
иска да опази себе си и своята 
идентичност. Изпреварвайки 
това изложение, можем да ка-
жем, че именно тази нетърпи-
мост към православната ерес 
беше действителната, дъл-
бинната причина руско-аме-
рикански структури от рода 
на „Комисията НАТО – Русия” 
да са нежизнеспособни и да 
не функционират, а амери-
канския политик всеки път, 
когато бръкне в джоба си, да 
намира там Ръката на Путин. 

Впрочем, още тук могат да 
се посочат факти, изпреварвай-
ки изложението и донякъде от-
клонявайки се от основната му 
линия, чрез които може да се 

покаже какво русофобията не 
е. За разлика от Хитлер, кой-
то е вярвал, че руснакът в край-
на сметка е  Untermensch, 
т.е. недочовек и следовател-
но част от тези недохора под-
лежат на унищожение, втора 
част подлежат на изтласкване 
отвъд Урал (т.е. извън периме-
търа на европеизираните чрез 
германската военна инициа-

тива земи), а трета част да ра-
ботят на територията на това 
ново разширение на Европа 
(бивша Русия) като нискоква-
лифицирана робска сила. И не 
толкова политическото „несъг-
ласие” на Хитлер с политика-
та на съветските комунисти, 
колкото други дълбинни сло-
еве нa неговата мотивация са 
били доминантни – странна-
та смесица от традиционно 
лутеранство и новооткрит 
и новонасаден окултизъм в 
личността на Фюрера е била 
достатъчна той да възприе-
ма Русия и руснаците не само 
като етногенетически непъл-
ноценни, но и  като духовно 
изначално увредени индиви-
ди. За разлика от Хитлер, Напо-
леон, давайки си сметка за дъл-
бинните проблеми на тогаваш-
ната Руска империя, нито за се-
кунда не се е съмнявал, че след 
събарянето на ретроградния 
царски режим в Санкт Пе-
тербург руското общество ще 
приеме с разтворени обятия 
идеите за Свобода, Братство и 
Равенство, т.е. глобалното пос-
лание на Великата френска 
буржоазна революция. Без-
божникът Наполеон в кон-
траст на Хитлер (лутеранин, 
вслушващ се в Съдбата), не се 
е съмнявал, че руския циви-
лизационен тип, руското об-
щество и руската менталност 
са достатъчно пълноценни 
(въпреки нетърпимата приро-
да на царския режим), за да ус-
воят най-новите и най-високи-
те идеали на световната циви-
лизация. Наполеон е нахълтал 
в Русия с прогресистки цели, 
искал е просто да „подбутне” 
прогреса и в Русия, защото е 
вярвал, че идеалите на Френс-
ката революция имат универ-
сален и общочовешки харак-
тер. Хитлер, за разлика от На-
полеон е възприемал Русия 
като изначално етнокултурно 

непълноценна. На прогреса, 
според Хитлер Русия е можела 
да служи само като материал 
за усвояване, като впрегат-
на сила. Разбира се, съдбата и 
на двамата е била еднаква, ка-
тастрофално поражение. Раз-
громявайки по един и същи ка-
тегоричен начин либералния 
прогресист Наполеон и век и 
половина по-късно носителя 

на „цивилизованото европей-
ско начало” Хитлер (характер-
но е, че на въпроса на своя се-
кретар „Кой сте Вие, всъщност, 
мой Фюрер?”, Хитлер отгова-
ря възторжено и многозна-
чително „Аз съм елин”. Какво 
значи този отговор става ясно, 
когато си спомним, че древна 
Елада е не само далечно ми-
нало, предмет на историче-
ски изследвания, но и кодово 
наименование на „общоевро-
пейска принадлежност и иден-
тичност”. Хитлер не просто 
се е осъзнавал като европеец, 
а като главен европеизатор 
на епохата), Русия съобща-
ва на света едно и също посла-
ние: това е страна-континент, 
страна - остров, цивилизация, 
която е контекстно независи-
ма; това е свят, който е отво-
рен към всички други светове, 
но не и с цената на загубата на 
своята цивилизационна иден-
тичност.

В началото на 19 век 
русофобията вече е 

налице.
(От това следва, между дру-

гото, и забавния факт, че 
днешните български русофо-
би съвсем не са откриватели 
– може би причина за това 
е, че доминантната черта на 
българската русофобия е ин-
телектуалния мързел, в свои-
те „върхови русофобски дости-
жения” те все още не са откри-
ли русофобските постановки 
на Маркс, Енгелс и Ленин. В 
този смисъл днешните бъл-
гарски ненавистници на Ру-
сия са осъдени на открития 
- предстои им да откриват (ако 
не им се спре финансирането, 

разбира се) аргументите си в 
цялото западноевропейско 
комунистическо движение 
до Октомврийската револю-
ция, а в някои отношения и 
след нея.

Още в началото на 19 век 
в пътеписите на абат Дьо 
Кюстин русофобията разцъф-
тява пищно, като разкрива и 
същността си. Не просто враж-

дебността, а ужаса на достопо-
чтения духовник от Русия се ос-
новава на нещо съвсем просто. 
Всичко, което почитаемия абат 
може да прости на испанската 
църква, а и на целия католиче-
ски свят - инквизиция, религи-
озен терор, масови разстрели, 
абсолютна нетърпимост към 
другото мнение, перманент-
но подозрение към всички за 
инакомислие -  той не може 
да прости на Русия, на руската 
църква, на Православието из-
общо (дори и ако на православ-
ния живот гореизброените осо-
бености по принцип не са били 
присъщи). 

С други думи апостолът на 
европейската русофобия, ав-
торът на евангелието на ру-
софобията (и защо тези мър-
зеливци, днешните русофо-
би не го четат?) е просто един 
честен, осъзнат и последова-
телен католик. 

На етапа на абат 
Кюстин и чаадаев 
религиозния корен 
на русофобията (за-

личен и забравен днес) е виден. 
Истината обаче е, че тази рели-
гиозна нетърпимост има сво-
ите още по-дълбоки, култур-
но-исторически и верски коре-
ни, които са се развивали през 
столетията преди началото на 
19-ти век, а тогава те дават 
просто своите видими резул-
тати.  Навлизането в дълбочи-
на и разглеждането на култур-
но-историческите и духовни 
предпоставки на днешната 
глобална русофобия забъл-
жително изисква особена ме-
тодологическа рефлексия.

Следва продължение
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Днес задачата е малко 
по-различна. Ако ус-
пеят да разцепят ЕС 
(вече без Великобри-

тания), то потенциалната 
еврозона  ще изчезне и ще 
се появи възможност да се 
създаде валутна зона, в чий-
то състав влизат Великобри-
тания, Франция, Испания и 
Португалия, страните от Маг-
риб и Френска западна Аф-
рика. Това вече са достатъчен 
брой потребители и собствени 
природни ресурси, което ще 
позволява на Лондон да гледа в 
бъдещето с някакъв премерен 
оптимизъм.

Между другото, нека отбе-
лежим, че технологията, която 
Макрон ползва за разрушава-
нето на ЕС, можем да я наре-
чем „да бъде по-свят от Папата 
Римски“. То ест Макрон крити-

кува политиката на Германия 
(която разбираемо е главна-
та мишена) от гледна точка на 
това, че Меркел прави недос-
татъчно за запазването и раз-
витието на това обединение. 
Но основната му задача е про-
тивоположна.

Ясно е обаче, че по този на-
чин Макрон напълно ликви-
дира проектната територия 
за „Западния“ проект, къде-
то той се чувства „като у дома 
си“. След идването на Тръмп на 
власт в САЩ, такава територия 
остана само ЕС, с неговата либе-
рална брюкселска бюрокрация. 
За финансистите бе напълно 
невъзможно да изгубят и тук. 
И понеже главната заплаха за 
ЕС в днешно време е Макрон, 

необходимо е да бъде премах-
нат. Обичайните технологии, 
които се използват са тези на 
„оранжевите“ революции.

Друга работа е, че общите 
настроения в обществото сил-
но са се променили и затова 
започналия протест бе подет 
и от консерваторите, пред-
ставящи капиталистическия 
проект, който на територия-
та на Западна Европа се под-
крепя от старата аристокра-
ция и „стария“ континента-
лен елит. Именно след техен 
пас протестиращите искат за 
президент Тръмп (т.е консер-
ватор) и протестират против 
засилването на либералните 
реформи. Но идеята на либе-
ралните организатори за раз-

рушаването на ЕС  си остава.

Кой и как всмуква в сре-
дата на „жълтите жи-
летки“ тези или оне-
зи лозунги е отделен 

въпрос. Но, както ми се стру-
ва, представеният анализ, осъ-
ществен на базата на разби-
рането на глобалните проек-
ти, дава някои основания за 
разбирането на протичащите 
протести. Въпреки че,това не е 
всичко. Има още много за ана-
лизиране и уточняване.

Източник https://khazin.ru/
articles/1-mirovoy-krizis/63904-
protesty-vo-frantsii-s-vysoty-
proektnogo-analiza

11.12.2018 г.
Превод от руски език 
Гияс Гулиев
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НОБЕЛОВИЯТ ЛАУРЕАТ СОЛЖЕНИЦИН
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Астолф дьо Кюстин в 
книгата си „Русия в 1839 год. 
” описва всичко онова, ко-
ето и до днес е интелекту-
алното съдържание на ар-
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патос на русофобията. 
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Книгата на 
Николай Стариков е 
с цена 14 лв. 
и може да се закупи 
от офиса на 
ул. “Пиротска” 3 
в София, както 
и да се поръча с обикновен 
пощенски запис 
на стойност 16 лв. 
(14 лв. + 2 лв. за пощенската 
пратка), на адрес 
София 1377, 
за Минчо Мънчев 
Минчев - до поискване

Антология

Шумът във Фран-
ция продължава 
и възниква ес-
тественият въ-

прос: а каква е неговата ре-
ална цел? Против кого е насо-
чен? В крайна сметка, всички 
мълчат като комунисти на раз-
пит, и затова трябва самостоя-
телно да запълваме пропуски-
те. Ето сега ще опитам да на-
правя това.

Преди всичко, трябва да 
се замислим за това, откъде 
дойде Макрон. На този въпрос 
много пъти съм отговарял, но 
ще опитам още веднъж. Клю-
чов вариант стана прословути-
ят брекзит, то ест решението 
на елита на Великобритания 
да излезе от Европейския 
Съюз. Това решение бе взето в 
ситуация на практически раз-
кол на обществото, пример-
но 50 на 50, както е било в края 
на 30-те години, когато напи-
ращия към властта „Западен“ 
елит, за чийто традиционен 
фронтмен се счита чърчил, 
успява да победи традици-
онната британска имперска 
част на Капиталистическия 
проект (в лицето на подалия 
оставка монарх Едуард VIII).  

Днес в елита на Велико-
британия съществува свой 
разкол. Аристократическият 
елит изигра своето (капита-
листическият проект отдавна, 
след 1945 година, е преминал 
в мрежови стадий и сигур-
но губи от „Западния“), но за-
това пък отново надига гла-
ва Юдейският проект, който 
намери нова базова страна 
именно във Великобритания. 
Напомням, не бива да се бърка 
глобалния проект и елита му с 
религията. Наистина, този про-
ект можеха да го нарекат по ня-
какъв друг, по-удачен начин, 
но така вече се е получило ис-
торически.

Конфликтът между „За-
падния“ проект (за когото Ве-
ликобритания не представлява 
особен интерес, елитът и САЩ 
са готови да я жертват според 
необходимостта) и Юдейския 
проект, за когото проектната 
страна днес е дело на принци-
па, е ясен. В рамките на пре-
биваването си в ЕС на фона 
на икономическата криза 
Великобритания не я огрява 
особено, Германия постоян-

но я „забива“, а днес постоян-
ното обръщане към САЩ, в 
ситуация, когато САЩ и Гер-
мания са в конфликт, може 
да докара повече негативи, 
отколкото позитиви. Но да се 
излиза от ЕС просто така е пре-
калено, доколкото за съхраня-
ването на икономическата база 
и възстановяването на цикъла 
на възпроизводство е необхо-

дима собствена валутна зона, с 
брой на потребителите мини-
мум 300-400 милиона.  Такива 
на територията на Великобри-
тания явно не се наблюдават.

„Западният“ проект, с две 
думи, не разполага с реше-
ние на съответния проблем 
за Великобритания, което 
доста отслабва влиянието на 
този проект сред основния 
елит. А ето че алтернативната 
група, Юдейския проект (който 
в нашата конспирологична ли-
тература фигурира под услов-
ното наименование „Ротшил-
ди“) предложи решение. И то 
се състои в това, под Велико-
британия (заедно с валутата) 
да се построи арабският свят. 
Още повече, че през послед-
ните 200 години там е натру-
пан колосален работен опит.

Разбира се, за това, за да 
се справят с размирните ара-
би им е нужна някаква свръх 
идея. Естествено, в качество-
то на такава е била избрана 
ликвидирането на държава-
та Израел, която, още пове-
че, е била създадена съвсем 
не по писанията на Завета. 
Като цяло, регионалната гру-
па ционисти винаги са се на-
мирали в сложни отношения 
с елита на Юдейския проект. 
Не че винаги са воювали, но 
понякога работата е стигала 
до твърде остри конфликти. 

Във всеки случай, ликви-
дирането на съвременния 
Израел (разбира се, с пре-
селването на населението 

му, и тук възниква темата за 
Крим, за което многокатно е 
писано в последно време) за 
Юдейския проект не е забра-
нена тема. И, между другото, 
през последните години този 
въпрос няколко пъти се е про-
мъквал в изказванията на мно-
го информирани експерти.

Бедата е там, че през 2016 
година всичко тръгна с гла-

вата надолу: за президент на 
САЩ вместо Х. Клинтън (ко-
ято би подкрепила плана за 
ликвидация на Израел, въ-
преки че е представител на 
„Западния“ проект, в нейна 
редакция, разбира се) бе из-
бран Д. Тръмп, който кате-
горично не е съгласен с този 
вариант. И тогава елитът на 
Юдейския проект във Вели-
кобритания задейства ре-
зервния план, който на прак-
тика напълно повтаря проек-
та „Наполеон III“, осъществен 
от същите тези Ротшилди 
през втората половина на 
XIX век.

Нека припомня, тогава 
банкерският дом на Ротшилд 
финансира политическата ка-
риера на Луи Бонапарт, пле-
менник на Наполеон, чийто 
баща е брат на Наполеон I, а 
майка му е дъщеря на първа-
та му жена жозефина де Бо-
гарне, целта на което е било 
да не се допусне създаване-
то на мощен континентален 
блок между Франция и усил-
ващата се Прусия. Именно от 
времето на Наполеон III Фран-
ция и Германия (Германската 
империя възниква като резул-
тат на франко-пруската вой-
на през 1870 година) на прак-
тика влизат в противопо-
ложни политически блокове 
през последвалите 100 годи-
ни (при което Франция винаги 
влиза в един блок с Великобри-
тания) и така не успя да бъде 
създадена мощна антибритан-
ска коалиция.

На стр. 11

БОТЕВ

В подножието на поета —
поетите, обидно дребни,
блуждаещи и непотребни
останки от разбита чета.

В подножието на поета...

Да рухнеш
като ангел в четническа униформа
с продупчено чело на Вола
или да се развяваш из България на воля
за сметка на държавата си клета...

Кое е по-достойно за поета?

Да станеш връх 
или да драпаш към върха?

Но вече не достига дъх
за песни.
(Наднормено тегло, хипертония...)
Очакваме спасителните пенсии,
макар че всяка сутрин ние 
все още бръснем мъх.

А той на двадесет и осем
имаше брада огромна!

Каква неизмерима пропаст
разделя възръстта от мъжеството,
пишурката от гения
и роба от свободния човек!  
 
Търпението е безвремие.
Стрелката на часовника се срути.

От Вола вее Вечност.
За няколко минути
поезията се разходи между нас,
но после пак изчезна.
Като в бездна.

Прегракнаха безпомощните ни гласчета.
В подножието на поета.  

шУМЪТ ВЪВ ФРАНЦИЯ 
И БАНКЕРСКИЯТ 
ДОМ НА РОТшИЛД

Поглед към протестите във Франция от висотата на проектния анализ

Михаил ХАЗИН

Петър АНАСТАСОВ


