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НЕ ЧУПЕТЕ ОГЛЕДАЛОТО!
Има глави за „хчупване“!

К

акъв плач Йеремиев се надигна само след новогодишното приветствие на президента Румен Радев! Управляващи и „присъдружни“ политици, „независими“ медийни
чучулиги и прехранващи се покрай властта политолози и социолози, които премиерът разхожда с правителствения
самолет било до Ватикана, било до страните от Близкия Изток,
всички вкупом окнаха, че не трябвало баш на Нова година държавният глава да критикува изпълнителната власт. Още повече, че според Конституцията на Република България президентът трябвало да обединява нацията, а не да я разделя.
Но как се обединяват овце и вълци, преситени и гладни,
крадци и окрадени, измамници и измамени? Около кое общо
дело да се обединят приватизатори и ликвидатори с останалите
без хляб работници от източените и продадени за скрап предприятия? Нали, както пише Маркс, „И най-великата идея се е
посрамявала винаги, когато се е откъсвала от интереса“.
„Истината боли“, казваше един бивш вицепремиер и
„фейк патриот“, подал принудително оставка и изпратен с
хора и ръченици от „група кресливи жени, които спекулират
с децата си и манипулират обществото, изкарвайки на пек и
дъжд тия уж болни деца“.
На стр. 2

„НИЙ ЩЕ ЛИТНЕМ ...”

На стр. 3

Какво бъдеще очаква света?

П

рез годините „Нова Зора“,
много често е печатала статии
и интервюта на Андрей Илич
Фурсов. Наше дълбоко убеждение е че той е един от най-точните и
безпристрастни съвременни анализатори. Историк, а според някои полотолог, Андрей Фурсов е всъщност предтеча на една нова наука и както сам я
определя историология, сиреч – научна
история.
На просветеното внимание на читателите представяме, в този брой, един
разтърсващ, покъртителен текст: 17 отговора на 17 въпроса, които откриват завесата
на бъдещето на света и отговорностите пред
всеки човек. Нещо, като „седемнадесет мига на
пролетта“, само че с обратен знак. Онези „седемнадесет мига“, бяха предчувствие за пролетта на
победата, в името на Родината и бъдещето, когато Власт и Отечество бяха единно цяло. Днес
светът, според Фурсов, се е запътил към своите
пред демократични времена, към „прелестите“
на „Желязната пета“ и Остинийската компания,
въздигнати на нов етаж по спиралата на злото.
Предстоят ли нови „тъмни векове“? Ще изчезват ли „в котловината на историята“ народи
и държави? 21-ви век, твърди Андрей Фурсов,
ще бъде време на жестока борба за бъдещето. И
в тази борба, ще оцелеят и победят сплотените
социални системи, обединени с единен ценностен код, с минимална социална поляризация и

Андрей Фурсов

Н
притежаващи висок процент граждани, носители на знанието.
От отговорите на Фурсов, ще научите кой е
главният враг и какво е глобалната матрица, чиято цел е създаването на абсолютно несамостоятелна личност. Това не е антиутопия. Ако погледнем разгрома на училищното образование,
краха на извечни ценности, като семейство, морал, традиции и ако се огледаме и съзрем все повече хора на равнище – недоразвити младежи,
ще стигнем до извода, че това не е следствие на
пренаситеност от интелектуални занимания, а е
последствие от първосигнални програми, водещи единствено до дебилност на индивида.
Четете Андрей Фурсов, драги приятели! И
мислете в какъв всят искате да живеете и какъв
свят искате да оставите на вашите деца и вашите внуци!
ЗОРА Е !

а къде отива света
т.е.как Ви изглежда
картината на бъдещето?
Светът стремително върви
към края на капитализма. От
последния остана твърде малко: на практика пазар вече
няма, има глобални монополи. Държавата умира, гражданското общество се свива,
политиката се превръща в
комбинация от административна система и шоу бизнес.
Парите се разделиха с част
от функциите си и в значителна степен престанаха да
бъдат пари. Европейците загубиха един от своите фундаменти – трудовата етика. На
капитала почти се удаде да
погълне труда, но заедно с
това и самия той престава да
бъде капитал.
Кой ще строи
новия свят?

Едновременно текат два
процеса: разрушаване на
стария свят и оформяне на
новия. Старият капиталистически свят се руши от са-

мата капиталистическа върхушка – той повече или поне
в перспектива не и е нужен.
От средата на 1970-те години
започна демонтаж на капитализма. Той сякаш „пътува“
към своето преддемократично минало, в епохата на
„Желязната пета“ и Ост-индийската компания – тези
предшественици на днешните транснационални корпорации. Задържането на прогреса е начин за създаване
на нова върхушка в техния
нов свят. Но за голяма част
от човечеството този „нов
свят“ ще се окажат „нови
тъмни векове“.
„Тъмните векове“ са времената между средата на VI век
(тогава окончателно престава
да работи системата от римски акведукти) и средата на IX
век. Тези векове са действително епоха на мрак и кръв за разлика от Средновековието-една светла до началото на 14 век
епоха, набедена от деятелите на
Ренесанса и особено на Просвещението (от мошеници като
Волтер).
На стр. 6-7

за хората ли?! Тия европейски
вълци от какво мислите са им
станали дебели вратовете; от
алтруизъм ли? Изпечени лицемери, те прикриват само вълчия си егоизъм. Как щяло да
дадат парче хляб от собствената си трапеза?
Разбира се, че и двете спорещи страни проявяват лицемерие, прикривайки се зад
условията за работа на шофьорите и фирмите, които
са ги командировали. Защо
Брюксел не се тревожи от ниските доходи в страни като
България, а акцентира на
трудовите условия на българските шофьори на ТИР?

От стр. 1

К

ое от казаното от Радев срещу Новата
2019 година не беше
вярно? Дали това, че
2018 година мина в скандали, корупционни и лобистки афери, без намек дори за
сериозни реформи в плачещите за промяна сектори на
сигурността, образованието и здравеопазването? Или
това, че управляващите погребаха машинното гласуване,
което отдавна трябваше да се
прилага съгласно приетия от
тях закон? Нима управлението разпределяше прозрач-

НЕ ЧУПЕТЕ ОГЛЕДАЛОТО!
но, честно и справедливо обществените ресурси? Не си ли
остана България най-бедната
страна в цяла Европа, въпреки „успешното“ европредседателство? Не бягат ли от нея
чуждите инвеститори, изумени
от факта, че един човек решава коя фирма в коя обществена поръчка да се намести. „Държавата, това съм аз!“, казвал
„Кралят Слънце“ Луи ХIV, а у
нас Бойко Борисов разпределя порции и хвърля от прозорците на МС милиони, както наивни старци си хвърлят
пенсиите на телефонните измамници.
Не продължават ли решенията за България да се
вземат я във Вашингтон, я в
Брюксел, след което се свеждат до знанието на властващата в София колониална
администрация? Не е ли истина, че и най-дребният американски или брюкселски
чиновник може да тропне по
бюрото на българския премиер и да му нареди какви
изтребители да купи и какви
газопроводи да пусне или да
не пусне през България?
Ако отговорът на всички тези питания е положителен, но го дава президентът, а
не премиерът, вината не е на
президента.
За съжаление Новата 2019
година ни предлага от самото начало „повече от същото“. Кой е виновен за хаоса
с тол- системата и електронните винетки? Президентът
или правителството? Толкова ли беше трудно да се предвидят електронни устройства
за самотаксуване на няколкото ГКПП? Кой посъветва Борисов да обяви „амнистия“ до
15 януари, в която дори АПИ
видя нарушение на закона?
Да не говорим за „безплатното“ пътуване по Северната тангента на София, което
си е чиста нерегламентирана
държавна помощ. Кой трябва
Стр. 2

да поеме отговорността за авторитарния стил на държавно
управление, налаган от „Премиера Слънце“, когото една циганка нарече „генерален директор на Републиката“?
Но авторитаризмът никога не се изразява в еднолично
поемане на вина, а при първия
гаф биват уволнявани я някои
министри, я по-дребни чиновници от АПИ и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ).
След трагедията в Своге
си отидоха министрите на
транспорта, вътрешните работи и регионалното развитие, а след гафа с електронните винетки нито един министър не беше дори смъмрен.
Министърът на регионалното
развитие и благоустройството
Петя Аврамова каза, че в ГЕРБ
нямали проблем с оставките.
Може и да е вярно, но кой наблъска държавните учреждения с администрация, която
и за чеп за зеле не става? Този
офисен планктон от нахлебници, който населява министерства и агенции, кой го отглежда и храни вече 10 години? Не министри и зам. министри, не правителства и
правителствени програми,

Господ да слезе на земята, ще
му подложат динена кора.
Ако попитат, обаче, Борисов,
то виновните са БСП, Жан Виденов, тройната коалиция
и бившият премиер Пламен
Орешарски. И най-вече президентът Румен Радев, който
завижда на успехите на правителството. Само че, колкото и
усилено да се преповтаря тази
мантра, Радев, който вижда истината, е с рейтинг над 60%, докато този на Борисов, който не
вижда гредата в собственото си
око, е под 30%. А за авторитетите на доминираното от ГЕРБ
и ОП Народно събрание по-добре е да не споменаваме.
Очевидно е, че критиките
на президента намират широк отзвук у избирателите,
защото отразяват действителността, която е твърде нелицеприятна. Думите и оценките на президента Радев са
като огледало, което просто
преповтаря образа на грозотата, а не я създава. Но, подобно на Михал Мишкоед,
някои не се харесват и казват:
„Туй огледало не гледа добре. Туй
огледало иска хчупване!“
На 10 януари български
ТИР-ове трябваше да блокират центъра на Брюксел в
АКТУАЛЕН ГЛАС

знак на протест срещу плана
на Макрон да задължи българските шофьори да се връщат без камионите си, за да
почиват в България. Нали
уж този проблем беше решен
още през лятото на 2018 година? Нали гербави евродепутати като Антон Новаков
се хвалеха каква солидарност и подкрепа са осигурили от ЕНП за българската позиция?
Защо година по-късно
българското правителство
„подкрепя“ родните превозвачи с декларации за вътрешна употреба, вместо с
решителни преговори с ЕК?
На срещата си в Брюксел с
министрите на транспорта
на България, Унгария, Полша и Литва еврокомисарят
по транспорта Виолета Булц
даде да се разбере, че ЕК стои
зад плана Макрон и отстъпление от него няма да има.
Отлагането няма да промени позицията на силните в Европарламента. Според
тях запазването на статуквото щяло да доведе до разпокъсване на вътрешния пазар,
несигурност, по-високи разходи и понижаване на конкурентоспособността на ЕС. Грижа

Въпросът има и други измерения: защо и българските
превозвачи не се замислят,
че шофьорите им мизерстват
с възнагражденията, които
получават? Защо и премиерът Борисов не обяви, че ще
наложи вето върху спорния
закон в Съвета на ЕС? И накрая, щом този закон трябва
да се ратифицира от националните парламенти, какво
пречи на председателя на НС,
г-жа Караянчева, да заяви, че
ще направи всичко възможно той да не мине? Но не, намерили село без кучета!
Сега, когато лъсна голата
истина, някои пак се опитват
да представят своя евротуризъм като народополезно дело.
Белким ги преизберат за още
един мандат в ЕП. Българският избирател обаче не е толкова
късопаметен. И ако отново позволи да бъде излъган от „фейк“
патриоти и европейци, значи
си заслужава и управниците,
и мизерията, и презрението
на Европа, че и на света.
„Хей, народ поробен, що си
тъй заспал. Ил живот свободен
теб не ти е мил?“, пита Стамболов в своята хъшовска стихосбирка, издадена съвместно с
Ботев. По-късно, вече като държавник, Стамболов спрял да си
задава тези въпроси, може би,
защото се е изкатерил по стълбата, описана по-късно от Смирненски. Известно е как е свършил животът му. За да не се случи това и с народа български,
време е той да погледне своята
скъсана черга и да реши кой го
„в таз робска люлка люлее“. И до
века ли ще е така?!
къде е истината:
При президента ли,
който му обяснява
защо живее все позле, или при премиера, който
обявява за „успех“ всяко свое
кихане? Да беше Михал Мишкоед да каже: „Има глави, дето
не мислят за хората! Има глави
за хчупване“!

И
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П

реди 75 години - на
10 януари 1944 г. е извършена най-разрушителната бомбардировка на София. Това е наймощното масирано бомбено
нападение на англо-американската авиация на българска територия. След него въздушните нападения стават по-редки,
макар и с присъщите на англосаксонците безогледност и
ожесточеност.
След 10-ти януари управляващата пронацистка клика на
България е потресена и смъртно уплашена. И едва съумяла да
се съвземе, успява само да сътвори следващата пропагандна глупост – не било морално
оправдано съюзници от антихитлеристката коалиция да нападат страната ни по въздуха.
Тези недоучки на Гьобелс намериха обяснение във факта, че
Царство България не било водило сухопътни и морски сражения със Съюзените държави
и, че войната от българска страна била символична. Така да се
каже, война на ужким.
Всяко действие, всяко събитие, обаче, има своята история,
има и своите причини и следователно – подлежи на обяснение. И много често именно обяснението се използва за
оправдание. Такъв е случаят и
с въздушните нападения над
България, които продажната
и страхлива политическа прослойка на българската прогерманска буржоазия обяснява /и
оправдава/ по един възмутително глупав начин. По същия
начин и днешните техни идейни и кръвни наследници обясняват кошмара на въздушната
война срещу България, продължила седем месеца и превърнала София в руини.
Ако има хора, които са забравили кога и как е заложено
началото на този кошмар, би
трябвало да си припомнят, като
се върнат малко по-назад в историята. Това за тяхно улеснение ще направим ние.

„НИЙ ЩЕ ЛИТНЕМ ...”
ся съкрушителен удар по американската военноморска база
„Пърл Харбър„ на Хаваите.
На същия ден президентът на
САЩ Ф.Д.Рузвелт оповестява,
че страната му вече е във война с Япония.
А вследствие на включването на Царство България в световния пожар четири години
по-късно ще се окаже, че Царството е

Но мнозинството от верните на Негово величество депутати от XXV Народно събрание
не искат и да слушат такива пораженски приказки. Те пеят в
парламентарната зала „Шуми
Марица“ и викат до забрава
„ура” в знак на солидарност с
великия съюзник на България.
Тези представители на
т.нар. „интелектуален елит на
нацията” – както ги титулуват
днес техните потомци, викаха
„ура” и по друга причина: Завърналият се предния ден от
Берлин министър на външните работи Иван Попов докладва, че в германската столица
е подписал т.нар. Антикоминтерновски пакт. И, разбира се,

Така бодро пееха и маршируваха по софийските улици екзалтираните легионери, ратници
и бранници. Но не „Шуми Ма-

и от едната, и от другата воюващи коалиции!
Това бе най-убедителното доказателство за пълния провал не
само на режима, но и на цялата
буржоазна обществена система у

отново - „Шуми Марица” и отново „ура”!
Прави впечатление, че никой от тези песнопойци не е
обърнал внимание на развиващото се вече от седмица мощно настъпление на Червената
армия при Москва!
Но такива певци е имало
не само в Народното събрание.

рица“ гърмеше над маршовите
им стъпки, а популярният тогава химн на летците от нацисткото Луфтвафе - „Ний ще литнем срещу Англия”!
Поводът за реалната намеса на Царство България в новата световна война наистина
никак не бе ясен. На 7 декември японската авиация нана-

нас. И най-вече - на излъчения от
нея политически елит.
Днес кръвните и идейни наследници на монархофашизма
в България никак не искат да
бъдат споменавани достиженията на държавническия гений от онези години. Не е удобно, някак си, да се споменават
пред сегашните им покровите-

Проф.Минчо Минчев

във война с 64 държави от
целия свят -

“Ура“ в знак на
солидарност

Преди 77 години – на 11 декември 1941 г., в знак на солидарност с Япония, нападнала американската военна база
Пърл Харбър, нацистка Германия обявява война на САЩ. И,
за да няма никакво съмнение
относно нашата лоялност към
тогавашния ни верен съюзник,
Третият германски райх и неговия гениален фюрер, след
два дни, на 13 декември 1941 г.,
Царство България също обявява война и на САЩ, и на Великобритания.
Това става въпреки изричната забележка на пълномощния министър на Царство България в Берлин, Първан Драганов, че, според Тристранния
пакт, нашата страна не е задължена да следва примера на Германия.
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ли и ентусиазмът, и певческите
подвизи от онова време. Но фактите са неумолими.
Преди 75 години германофилската, по-точно - пронацистката българска буржоазия
триумфираше в своето политическо късогледство, а нейната младеж повече от всичко искаше „да литне срещу Англия”.
Няма символични войни

В международен план моментът за включването на България във войната сякаш бе
идеално подбран. Великобритания се бе свила на защитения
си от Ла-Манша остров. Вермахтът бе в покрайнините на
Москва, а САЩ току-що бяха
загубили половината от тихоокеанския си флот.
Цяла континентална Европа бе контролирана от нацистка Германия – по-голямата част окупирана, по-малката
– съставена от нейните сателити: Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния, Финландия, България и …Франция. И, разбира
се, фашистка Италия с нейната
„храбра и непобедима армия“.
Но, въпреки всички тези
оптимистични за българската
прогерманска буржоазия обстоятелства, тя си имаше едно
на ум и нарече тази злополучна
война срещу англосаксонския
свят – символична, т.е. война
на ужким, война с намигане.
Но когато става въпрос за
интересите им, англосаксонците не се шегуват. И това стана ясно на 14 октомври 1943 г.
с първата масирана бомбардировка на София…
Споменах за прогерманската българска буржоазия,
защото у нас имаше и друга,
ориентирана към западните
демокрации – към Франция,
Великобритания и САЩ. Обективността изисква да се отбележи, че тази буржоазия бе антифашистка по идейна ориентация и се обявяваше против участието на България във
войната. Нейните представители в Народното събрание категорично заявяваха това. Но позициите на тази част от българската буржоазия бяха отслабени не на последно място от
убежденията на самия монарх
Борис Трети.
Тази буржоазия имаше русофилски корени и през Първата световна война искаше
България да се присъедини
към Съглашението. А другата - прогерманската българска
буржоазия, и особено излъчения от нея политически елит,
с настъплението на нацизма в
Германия през 30-те години на
миналия век се фашизира с изключително бързи темпове.
На стр. 4
Стр. 3

От стр. 3

И

менно този елит въвлече България и във
Втората световна
война; и отново – на
губещата страна.
Две години след 13 декември 1941 г. „символичната война” се превърна в съвсем реална. И макар, без пряко
да участва в бойни действия,
Царството живееше в нейната
атмосфера. Осем месеца преди да се включи в агресивния
Тристранен пакт – през лятото на 1940 г. правителството на
Богдан Филов започна да изнася почти цялото селскостопанско производство в Германия
и се наложи да въведе в страната купонна система.
В деня на подписването на
Тристранния пакт на 1 март
1941 г. нацистка Германия нападна Гърция, а българската
войска навлезе в т.нар. „нови
земи”.
Няма и два месеца от това
навлизане, следвайки победния ход на Вермахта, българската армия, която вече наброяваше над 400 хил. души, навлезе и в Македония, но окупира и част от Сърбия.

„НИЙ ЩЕ ЛИТНЕМ ...”

тена от английския кралски
двор! Нали нашият любим
Цар – обединител по линия на
Кобургите – е така да се каже
братовчед. По това време дори
битували слухове, че докато
е жив царят, бомбардировки
няма да има. Ама – на, той се
спомина и коварните англосаксонци веднага ни нападнаха!
Нещата, обаче, бяха много по-прости. През октомври
1943 г. англоамериканските
войски бяха вече дълбоко на-

до днес. Сталин отговаря: ”Русия ще накаже България така,
както любящият баща наказва своя блуден син!”... И това
не се оказаха празни приказки. След 5 месеца съветският
ръководител удържа на думата си.
След Техеран бомбардировките на англо-американската авиация продължават с
нова сила.
Десет дни след първото
последва второ нападение – на
24 ноември. След това – на 10

Интересно е да се знае
защо?
Равносметката

В началото на април 1944 г.
Георги Димитров и Васил Коларов се срещат с Й.В. Сталин
и го молят да се застъпи пред
съюзниците за спиране на безсмисления въздушен терор
над невинното гражданско население на България.
Й.В. Сталин се обръща към
У. Чърчил с искане това веднага да стане-бомбардировките да бъдат спрени. Така на

Приливната вълна на ужаса

Странно, половинчато уж
участие във войната, но…
участие!
Така възприемаха нещата в страните от все още бъдещата тогава антихитлеристка
коалиция – Великобритания,
СССР и САЩ. И това се изрази в няколко спорадични бомбардировки над български военни обекти в Македония.
Първият англосаксонски
боен „поздрав” към София
дойде на 1 август 1941 г. само
с три самолета. И чак на 14 октомври 1943 г., с 91 бомбардировача и 49 съпровождащи
ги изтребители, бе извършена първата масирана бомбардировка на столицата ни. Започна изпълнението на съюзническата военна операция с
кодовото наименование „Приливна вълна” , траяла до 17 април 1944 г. .
Това първо нападение завари града неподготвен за
него - тревогата бе дадена късно и загинаха много хора. Лъсна пълната неспособност на
Царството, вече без цар, – България да опази населението на
столицата.
Управляващата
тогава
страната „високоинтелигентна“ монархо-фашистка клика наивно и глупаво вярваше,
че „ще ни се размине”, защото нашият „верен в борбата”
съюзник - великият нацистки
Райх и неговия гениален фюрер ще ни пазят от враговете.
Надяваше се и на това, че
войната ни с тях е символична, че патологичната ненавист
на Уинстън Чърчил към българския народ ще бъде укроСтр. 4

влезли в Италия и владееха
южната ѝ част, от където самолетите с лекота достигаха България.
„Златната младеж” на Царството, обаче, все така маршируваше по софийските улици
и пееше ли пееше - „Ний ще
литнем срещу Англия…”.
Вместо знак на съдбата

Бомбардировката на англо-американските самолети
от 14 ноември бе извършена
точно две седмици преди първата обща среща на „тримата
големи” – Фр.Д. Рузвелт, Й.В.
Сталин и У. Чърчил в Техеран.
Защо ?
С тази бомбардировка У.
Чърчил подсказа каква ще
бъде съдбата на България и
нейния пронацистки политически елит след войната. В Техеран британският премиер се
опита да спечели одобрението
на Й.В. Сталин за жестока разправа с родината ни. Ни повече, ни по-малко У. Чърчил бе
поискал „руснаците да накажат България за нейната неблагодарност към своите освободители”. Знаменитият отговор на Й.В. Сталин е малко известен на българския народ и

декември, след него - на 20 декември. Отначало съюзниците
връхлитаха само през деня, но
когато в операцията Кралските ВВС се включиха пълноценно, нападенията станаха денонощни.
Най-мощната и най-разрушителна до тогава бомбардировка е извършена на 10 януари 1944 г. Тя е нещо като новогодишен поздрав от набожните англосаксонци към народа,
който си казвал „честито” след
баня. Нещо повече, тя е и убедително доказателство за хуманните намерения на Чърчил да превърне София в картофена нива.
Нападението е извършено
през деня и нощта на 5 „приливни“ вълни. В него участват
220 бомбардировача, между
които за пръв път и т.нар. „Летящи крепости”, които са охранявани от 100 изтребителя.
На 30 март е извършена
още една - може би най-мощната и последна бомбардировка на София. И още една, последна за страната и за операция „Приливна вълна” - на
17 април 1944 г. След това масираните бомбардировки над
България изведнъж секват.
ПАМЕТ

17 април 1944 г. У. Чърчил изпраща един последен поздрав
към ненавижданите от него
българи – атакувано е летището край Карлово, където изгарят 70 български и немски самолета.
Равносметката за България от проведената операция
„Приливна вълна” на западните съюзници е ужасна: загинали са 4208 души; други 4744
са умрели от раните си или са
безследно изчезнали. Разрушени са 12567 сгради. Финансовите щети са огромни при
всички различия в информацията за тях.
Бомбардировките, обаче,
не принудиха управляващите тогава в България да променят външнополитическия
курс на страната, въпреки че
две седмици след последната
бомбардировка дотогавашният твърд привърженик на нацистка Германия, премиерът Добри Божилов, бе сменен
с „по-умерения”, но от почти
същата боя Иван Багрянов.
Те, обаче, имаха огромен
политически ефект. Народът
на България осъзна престъпната политика на властта и из-

цяло се отвърна от управляващата монархофашистка клика.
Освен това на фона на неудържимото настъпление на Червената армия и бомбо-аргументите, възмутителното поведение на монархофашистката клика способстваше и за
все по-мощното разрастване
на антифашистките сили, за
все по-активните действия на
партизанското движение.
Във въздушните боеве англо-американците загубиха
120 бомбардировачи и изтребители и 256 загинали летци.
Пленени са други 329. Трябва
да се даде заслуженото признание както на българските
летци, така и на тези от съюзническите сили.
Погиналите и пленени
млади мъже са бойци от антифашисткия фронт. Те бомбардираха не само военни, но
и много повече от граждански
обекти. И това не може да бъде
отречено. Те бяха войници,
бяха хора под пагон. И изпълняваха заповеди. Българските летци защитаваха родината
си, другите бяха бойци на антифашисткия фронт.
Но на война е винаги като
на война! Лаврите са за победителите. Горко на победените! Загиналите съюзнически
летци днес имат паметник в
нашата страна, който може би
напомня на по-паметливите и
разумните за налудничавото
безсмислие на всяка политика, която може да погребе бъдещето не само в условията на
война.
Такъв паметник заслужават и нашите герои-летци,
защитаващи своя народ и
своята Родина. Те нямат вина
за участието на България на
страната на една престъпна
коалиция, на която служеше
тогава политическата ѝ върхушка. Те бяха хора на честта
и саможертвувателно следваха своя войнишки дълг. Бяха
истински герои! Смъртта не
ги плашеше, защото и земята, и небето бяха на майка
България. Те пазеха родното
небе и не бомбардираха чужди земи, не участваха в мисии. Бяха честни бойци! И
влизаха в неравния бой дръзко и смело, като истински синове на Отечеството.
ва паметника все още
чакат своя ред: на българските летци и на
жертвите от жестоките бомбардировки над София
и всички други 147 населени места в страната; познали
кървавата диря на войната- за
всяка война винаги плаща народът. Защото и негово е правото да съди – кому слава и
кому възмездие.
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сички водещи политици и политически изследователи са единодушни, че настъпилата 2019 година ще бъде арена
на жестока борба за бъдещето на Германия. Защото има достатъчно, уж нeзначителни факти, които говорят, че крен във външната си политика на Германия към Русия е забележим и значим. Илюстрация на това е неспиращата шумотевица около проекта „Северен
поток -2”. Стара истина е, че за Великобритания
няма по-страшен кошмар от осъществяването на геополитически съюз между Германия и
Руската Федерация. Един такъв съюз неминуемо би сложил карай на англосаксонската доминация по планетата и би освободил човечеството от мъртвата хватка на морските разбойници.
Тук ни идва на ум едно знаменателно и малко
известно изказване на Сталин след края на Вто-

рата световна война: "Опитът от последната
война, заявява Йосиф Висарионович показа, че
най-много жертви дадоха немския и съветския
народ. Показа, че тези два народа имат най-големи възможности за велики дела от световен
мащаб».
Да, Сталин е наш съвременник. Според генерал де Гол, Сталин не изчезна в небитието. Той
се разтвори в бъдещето !
Това е, може би основанието изследователи,
като Жан Териар и Андрей Фурсов, да твърдят,
че отговорите на всички въпроси за бъдещето
на човечеството могат да бъдат намерени в сталинското време.
Й.Сталин» (Жан Териар-Сверчеловеческий
комунизм» ---http://arcto.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=521).

ки днешни васали на САЩ в
Европа ще загубят в залагането, равнозначно на живот.
Германия неведнъж е показвала на поляците, украинците и
прибалтийците за какви ги
смята. И когато силите й укрепнат, отново ще им го покаже. И тогава тежко им.
Най-страшната причина за негодуване у Полша,
Англия и днешна Украйна
е тази, че те разбират – Русия си играе с Германия като
с кукла на конци. Влязла в
схватка със САЩ и света на
политическите й слуги, Русия печели време, понасяйки
малки плесници в името на

ците, което те са го знаели и не
са могли да го простят на Германия. Франция пък изобщо
смята за варвари всички, живеещи на изток от Аахен, града на границата на Германия
с Франция. Ако французите
възприемат как да е, макар и
с ирония, западните немци,
отказвайки им европейска
изтънченост, то цяла Източна Европа, като започнем от
границата на бившата ГДР,
за Франция просто не съществува. Колкото и толерантни да са на думи политиците,
многовековните представи са
вкоренени в подсъзнанието им
във вид на някакво колективно

Тайното взаимодействие между Русия и Германия

С

веждайки глобалния
конфликт между Европа и САЩ до ниво,
по-ниско с няколко
степени, Германия защити
своя проект за постепенното си превръщане в суверенен център на силата и постигна междинна победа над
победителя си. Германия не
позволява трактовката за газопроводите да се натрапва
като политически проблем и
настоява за чисто търговската му трактовка. При това дори
усилвайки антируската реторика.
По такъв начин между
Русия и Германия възникна
таен сговор, при който привидно те имитират борба, а
по същество си помагат взаимно ни повече, ни по-малко да се освободят от глобалното господство на САЩ или
съществено да го ограничат
– засега нямат сили за нещо
повече. При това нито Русия,
нито Германия си поставят
за цел да унищожат САЩ изобщо. Тяхната цел е самите да
засилят влиянието си. Това, че
САЩ автоматично отслабва
по този начин, е страничен
ефект, а не цел на цялостната
стратегия на тайното взаимодействие.
Германия зае предизвикващата възмущение у руснаци и у немци позиция, подкрепяща откъсването на Украйна
от Русия и за участие в нейната окупацията. Защо го прави? Създава се впечатление,
че Германия си има свои интереси относно Украйна и се
стреми да я включи в сферата си на влияние. Да, такъв
стремеж съществува, но за
какво й е това на Германия?
Та нали Украйна не е в състояние да стане пазар за реализиране на немска продукция, а и като обект на някакви немски инвестиции също
не представлява интерес за
Германия. Сиреч, Украйна не
е обект на експанзия за нем-

ския капитал. Тогава за какво й е на Германия контролът
върху пристанището в Мариупол и на правителството в
Киев?
Германия се стреми да
увеличи точките на влияние
върху Русия единствено с цел
да запази позициите си по газовия въпрос. Германия се интересува от украинската газова
тръба в качеството й на противовес на твърде набиращия
сила Газпром. Та нали Русия
направи пробив в Европа –
със съгласието на пусналата я
Германия – по две важни за
САЩ направления – южното
на Черно море и северното
на Балтика. Там, където беше
планирано Русия да бъде от-

рязана от Европа.
Русия прегърна Европа
с две ръце и Европа не само
че не се дърпа от тази прегръдка, а дори самата, така
да се каже, отваря прозорци
и врати – разбира се, като
уж крещи, че е дама, омъжена за САЩ и дори в мислите си
не допуска каквито и да било
извънбрачни отношения. Важното е тези викове непрекъснато да чува американският й
мъж.
Е, той ги чува, като не вярва на нито една дума, обаче
не може да направи нищо.
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АЛЕКСАНДЪР ХАЛДЕЙ
Разбира, че го мамят, казва
го, но Европа отрича всичко
и за доказателство отправя
заплашителните си изявления. Като по този начин позволява на Русия да й прави
такива подаръци, които пре-

връщат Европа не само в побогата, но и в по-независима. По никакъв начин Европа
не иска да отхвърли подобно
предложение, дори с цената на
някой кухненски скандал.
Вашингтон, Лондон, Варшава, Киев и Прибалтика прекрасно разбират, че стават
свидетели на германски европейски спектакъл, при
който въздигналата се благодарение на руския газ Германия, споразумявайки се с
Франция, утре ще предприеме съвсем други разговори и
действия. В тази схема всич-

най-главното – приближаването на момента, когато ще
вкопчи зъби в англо-саксонското гърло и ще го разкъса. И най-обидното е, че тези
зъби няма да са руски, а ще са
немски.
Но у американо-британските лимитрофи * това буди още
по-голям страх. Колко безпощадни могат да бъдат немците те помнят с генетичната
си памет. Немската овчарка е
порода, селекционирана не за
лов на вълци, а за охраняване на концлагери. И един от
тях беше построен на полска
земя, напълнен включително и с поляци. Когато немците напомнят на поляците, при-

балтийците и бандеровците
всички онези години, през
които те са търпели мизериите им спрямо немския проект, никакви молби за пощада няма да помогнат. Въздигналите се благодарение на руския газ немци просто няма
да обърнат никакво внимание на днешните американски помияри. Когато привършат дотациите от ЕС, немците ще заговорят с Полша на
друг език.
Трябва да кажем, че немците винаги са се отнасяли с
крайно презрение към поля-

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

безсъзнателно и влияят върху
решенията, които те вземат.
В този смисъл, Русия
и Германия за своеобразни съвременни Монтеки и
Капулети на Европа, които денем участват в семейни разпри, а нощем си правят тайни срещи и обмислят съвместното си бъдеще.
Това няма да е общо семейство, не, ценностите ще си
останат различни, тук ще
си „общуват къщите”, поконкретно – търговските къщи, но този „брак по
сметка” ще превъзхожда по
здравина много от браковете по любов (бившите „братушки”) или браковете по
принуда (неравния брак на
Германия и САЩ). Германия
и Русия нямат никакви ирационални емоции. Прекалено
много дава на всяка от страните техният алианс, за да се
откажат от него.
По такъв начин, антируската публична реторика
на Германия е отвличаща маневра, целта на която е със 70%
да успокои САЩ относно главните им страхове в стил „Скъпи, сега ще ти обясня всичко, не
е това, което си мислиш!”, и с
30% да изтъргуват от Русия
един независим от нея канал
за получаване на същия този
руски газ – „Извинявай, но
имам още един ухажор”. Като
същевременно успокоят Главния Американски Съпруг относно плановете му по отношение на Русия.
Цялото нещастие на Германия е в това, че нейната
игра е шита с бели конци и
всички я виждат. Това я прави уязвима. И само настоятелността на Русия дава на
Германия надежда за получаване на желания европейски статут – заможна и независима гранд-дама, а не американско момиче на повикване.
На стр. 6
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т 14 до 17 век настъпват нови тъмни векове
които имат за измамна фасада именно Ре-

Има ли алтернатива
западният модел за
бъдещето?

В момента не се откроява
ясно такава алтернатива. Въпросът е хората да не позволят реализирането на проекта
за „нови тъмни векове“, а после ще се търсят решения. Алтернативата сега е съпротива
на глобалния дневен ред, т.е на
варварското съкращаване на
земното население, на отнемане суверенитета на държавата, на разрушаване на семейството, науката, образованието,
здравеопазването. Последното
както отбеляза Майкъл Мур се
превръща в здраве-погребение.
Може ли да се върне
на хората вярата
в утрешния ден и
оптимизмът?

Оптимизмът е състояние
на духа на силни хора, които са в състояние не само да
променят обстоятелствата, но
и да ги създават за да постигат целите си. Оптимизмът
предполага труден и в същото време радостен труд, понякога и срещу съдбата. Оптимизмът се ражда в борба,
той не може да се даде, подари или купи. Разбира се има
и биохимична (генетична) основа за него, но все пак оптимизмът е социална функция
на здравите общества. Достатъчно е да сравним съветското общество от средата на 1930-те до средата
на 1960-те години ( „За нас
прегради няма в морето и на
суша“, „Мъглявината Андромеда“ на И.Ефремов и много
други) със съветското обще-

ство през 1970-1980-те години, станало уморено, цинично, саркастично и безрадостно. И то при факта, че в тези
години хората живееха по-леко и по-комфортно. Страхът
отмина, а щастието не настъпи. Времето на 1960-те години
беше кратък миг на надеждите, които не се осъществиха нито у нас, нито в света.
Съгласен ли сте, че
проблемът за „златния
милиард“ е най-опасният
съвременен проблем?

Проблемът със „златния
милиард“ във вида, в който е
формулиран не се явява толкова опасен, защото самият
този милиард се разрежда.
В Европа него го разреждат
араби, турци, кюрди, африканци и те ще стават все повече. Създава се впечатлението, че европейската част
на „златния милиард“ ще
бъде пусната през канализацията на историята или с
помощта на емигрантите от
Юга ще се селектира нов тип
европеец, който ще се бори
за бъдещето си не с количество, а с уменията си. Истина е, че засега младите образовани европейци емигрират
в Канада, Австралия, Нова Зеландия, но не и в САЩ, където
също скоро ще стане горещо.
Расовият и етнокултурният
състав на Запада се променя.
Всъщност Запад в предишния
смисъл вече няма. Има постзападно, постхристиянско
общество стремително потъващо в „котлована на историята“. Ситуацията излиза извън контрол. Планове
за бъдещето не липсват, но
световното правителство не
е единно. Точно използвайки
противоречията в него, ние
бихме могли да спечелим както това стори Сталин в 1930те години.

Какво бъдеще

Какъв план бихме могли
да предложим ние?

Въпросът е кои разбираме под „НИЕ“? Народът, олигарсите, властта? За да предложиш план трябва стратегия. А за да имаш стратегия,
трябва да имаш идеология.
Целта на Русия може да бъде
само една – да оцелее и да победи в ХХI век съхранявайки
своята идентичност, население и територия. Това е програма минимум. Това може да
се постигне само по пътя на
създаване на система, основана на социална справедливост.
Тогава Власт и Отечество стават едно цяло. Хората могат да
убиват за пари, но никой няма
да умира за пари. А за родината могат. Великата Отечествена война (1941-1945г.) показа това. Затова и победихме.
Имахме справедлива социална система, чийто колективистки-антикапиталистически
характер съответстваше на
руските архитипове съзнание, подсъзнание и културноисторически код. Както казваше Александър Блок: „Болшевизмът е „свойство на руската
душа“, а не фракция в Държавната Дума“.
21 век ще бъде време на
жестока борба за бъдещето.
Цели държави,, етноси и култури ще бъдат изтрити безпощадно, без сантименти от лицето на Историята. Жадните
за власт (а те са легион, един
пример – погледнете лицето на
Хилари Клинтън) няма да се
спрат пред нищо. В тази борба
ще оцелеят и ще победят сплотени социални системи, обединени с единен ценностен
код, с минимална социална

поляризация и притежаващи висок процент граждани
носители на знанието. Това
ще са нации-корпорации. Олигархичните системи няма да
издържат, тяхната участ е да се
превърнат в икономически тор
за силните. Друго те и не заслужават.
Във втората половина на ХХ
век възникналите олигархически структури на властта в
СССР на два пъти блокираха
прогреса и жестоко заплатиха за това. В средата на 1960те години СССР беше на път да
направи научно-технически
скок в бъдещето като трансформира системния антикапитализъм в реален пост-

ден. Да, в близка перспектива
беше така, но в средносрочна
и още повече в далечна перспектива брежневската епоха
представляваше подяждане
на бъдещето, време на пропуснати исторически възможности.
При създалата се ситуация
в света, за да оцелее Русия (и
ние заедно с нея), необходимо е да издържим атаката отвън. Известна истина е, че когато кучето го налагат с пръчка,
за да се спаси то трябва да захапе не пръчката, а гърлото на
този, който държи дървото. А
за целта, за да се намери гърлото, трябва правилно да си представяме структурата на съвременния свят, да познаваме
силите и местата им действащи
в него.
Дава ли науката, която
Вие представлявате,
отговор на тези въпроси?

Александър Блок
капитализъм, но това беше
от полза както за съветската
номенклатура, така и за върхушката на световната капиталистическа класа. Този възможен пробив беше блокиран,
а скокът в цената на петрола
донесе на върхушката спокойствие и дълбоко удовлетворение. Ние често си спомняме
за времето на Брежнев с умиление. Наистина имаше стабилност и увереност в утрешния

Да, дава. Врагове на Русия са глобалните лихвари и
обслужващите тяхната политика журналисти и шоумени, при това не само в чужбина, но и в нашата страна. Става
въпрос за ретроградни личности, които рушат ценностната система, интелектуалните и технологичните основи
на нашето общество. Но те са
само безименни функции на
глобалната матрица, като саламандрите на Чапек, за които
той казваше: „Те идват като
хиляди маски без лица“. С други
думи главният враг е глобалната матрица, която е нещо като
паяжина разрастнала се до планетарни размери. Да не забравяме, че идеята за глобална матрица (G-matrix) (като структури и средства), натрапваща на
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усия ще помогне на
Германия да се откупи
от американския плен.
Докато Русия напира,
Германия се държи. И двете
страни търпят.
Но газопроводите се строят и все по-малко време остава да се търпи. След пускането в действие на двата Потока светът ще стане свидетел на
съвсем друга ситуация в Европа. Когато вече бившият
американски съпруг със сво-

ето СПГ** чука на германската врата с молба да го пуснат,
а на прага се появява огромен мужик и с руски акцент
пита: „Кой е тоя, дето се е довлякъл?”, на което получава отговор: „А, това е бившият ми,
не може да се кротне след развода. Не го изритвай на улицата, нека да отиде в кухнята,
там ще го нахранят”.
Разбира се, Америка все
още е в състояние да разруши Европейския дом със
сила. Но колкото по-късно тя
предприеме това, толкова по-

*(термин, означаващ съвкупност от държави, образували се
след 1917 година на територията, влизаща в състава на Руската
империя, а после, в началото на 1990-те – в състава на СССР)
**Втечнен шистов газ
Стр. 6

скъпо ще й струва и толкова
по-малко ще са реалните й
шансове да реализира онова,
което каза някога съветникът на Буш-старши на Сергей
Курягин, формулирайки повода за ядрена война в Европа. След 30 години няма да има
вече какво да се противопостави на стремежа на Китай към
Европа при свързващата роля
на Русия плюс руския газ.
Възниква огледална ситуация – когато вече не САЩ
ще организира провокации
на Европа, а Европа ще организира провокации на
САЩ, предизвиквайки ги
към грубост, след което Европа спокойно може да си
„стяга куфарите” и да се отдалечи от структурите на
ВЪПРОС НА ДЕНЯ

САЩ при всеобща подкрепа от страна на бизнеса и
населението. По това време
всички необходими приготовления вече ще са приключили. Започнали от газопроводите, нещата ще завършат с
разделянето на американските и европейските военни и счетоводно-финансови системи.
Всичко това става възможно само благодарение на
Русия. Така Русия ще върне историческия си дълг на
САЩ за СССР. Щатите разбират това прекрасно и виждат накъде отиват нещата.
И тъй като светът се движи
именно в тази посока, то неприязънта на САЩ към Русия ще расте все повече. Но

няма какво да се прави. Ще го
преживеем някак си. А как
да живеят САЩ с такава психотравма е тема, която няма
как да бъде решена без добър
психолог. В Русия има един
такъв – казва се Шойгу. Лекува с „Авангарди” и „Посейдони”. Казват, че помагало. Добре успокоявало. Понякога
завинаги – по желание на пациента. Така че експертите са
прави, когато казват, че в Европа руският газ няма алтернатива. Наистина няма.
Най-важното е да се свикне
с тази мисъл и да не се нервничи. Нервните клетки не
се възстановяват.
Превод от руски:
Надя Попова
Източник: ИА REX
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очаква света?
световното население определен начин на мислене, е издигната от основателите на Римския клуб още през 1970 г.
Каква идеология трябва
да възприеме Русия в 21
век?

Идеологиите не висят на
закачалка в магазина. Те се
раждат във времена на кървави и жестоки кризи като
отговор на въпроса „Какво
бъдеще желаем за себе си, за
нашите деца и внуци?“ Великите идеологии на нашата съвременност: марксизъм,
либерализъм (не трябва да се
бърка с това, което сега наричат така на Запад и още повече в Русия) и консерватизъм се
родиха в Европа в епохата на
революциите от 1789 до 1848
год.

но управляема „клетка“. Защото една творческа личност,
дори със скромен интелект не
може лесно да бъде превърната
в „клетка“ на електронен мозък, контролиран от неожреци и техно-магове.
От друга страна все повече средства се влагат в NBICS
– нано-био-инфо-когно-социо. По всичко личи, че става въпрос за установяване
на дистанционен контрол
от елита, живеещ в плаващи
градове или недостъпни сухоземни анклави, върху психосферата на масата от населението. Методите и формите на бъдещия дистанционен
психоконтрол от „върхушката“ към „низините“ днес се

на чужда (дошла от
друг народ религия)
представлява духовно
поробване?

Разбира се, че съм съгласен. Когато се внедрява чужд
имплант, една система (етнос,
държава) става почва за самореализация на Чуждите. Да
приемеш Бог на заем е нещо
като да получиш кредит с
много висок лихвен процент.
Само че дългът ще се наложи
да изплащаш не с пари, а с изкривена и трагична историческа съдба.
Може ли православието
да бъде държавна
идеология за руските
хора?

Православието не под-

ка в ръка е нещо като замяна
на партийната им книжка с
икона и свещ. Както казваше
Авакум: „Ишо вчера был блядин сын, а теперво батюшко“.
И пето: в цял свят времето на
религиите отминава. Сегашният взрив на исляма е политическо явление, това са ариергардни боеве.
Защо в соцлагера
обичайно явление
беше недоволството
от живота и
правителството?

Причините отново са няколко. Първата е, че хората
не можеха да оценят какво
имат. Те гледаха фотографии
или кадри от западни филми:
пълни витрини, по 100 вида
колбаси и сирена, модни дрехи, сравняваха заплатите.Но
в същото време „забравяха“
колко са данъците на Запад
(до 50%), „забравяха“ за платената медицина и образо-

Как изглежда днес
Библейският проект?

Днес Библейският проект
(както и феноменът на идеологията) е почти приключил.
Световната върхушка спешно търси неговата замяна. И
вече някои неща проличават.
От една страна „диригентите
на световната игра“ трескаво осакатяват образованието и науката, въвеждайки ги
в затворени структури и превръщайки хората във вечни
юноши, на които заменят
културата с комфорт и чувство на дълбоко физическо
удовлетворение. Ще приведа
само два примера – американските кино и телевизия. Навремето журналистът от вестник „Таймс“ Д. Робинсън написа следното: „1985 година
ще влезе в историята като
най-мрачния период на американското кино. Точно през
тази година, след седемдесет
годишно лидерство в киноиндустрията, Холивуд отхвърли
всички претенции, че служи на
здравия интелект на зрелите
хора.“
„Вие трябва да правите
телепрограми, които по простота на изложението да допадат на единайсет годишни недоразвити тийнейджъри “- съветваха холивудските лектори
журналистите от Източна Европа пристигнали на специализация.
Превръщането на възрастни хора в недоразвити
младежи, с предлагане не на
интелектуални, а на хормонално-първосигнални програми (и всевъзможни токшоу), води единствено до дебилност на индивида. Целта
е да се възпитава абсолютно несамостоятелна личност, която не е проблем да
бъде включена към глобалната
мрежа в качеството на напъл-

Идеята за глобална матрица (G-matrix) (като структури и средства), натрапваща на световното население определен начин на мислене, е издигната от основателите на Римския клуб още през
1970 г.
отработват под маската на
дистанционно образование,
на максимално примитивизиращо самообразование,
изключващо от него личностното начало – учителя и дебилизиращо обекта на обучение. Мисля, че тази система
все пак ще претърпи провал и
то преди всичко в Русия. Борбата с идеолозите на регреса
изисква една важна подробност: те не трябва да бъдат
посочвани, защото те не са
личности, а функции, биороботи на Матрицата, цивилизовани на външен вид и понякога дори добронамерени.
Но един орка си остава орка
т.е. същество без собствена
воля, командвано от чужда
зла воля.
Съгласен ли сте с тезата,
че изповядването
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хожда за държавна религия
по няколко причини. Първо:
религията и идеологията са
принципно различни форми за организация на идеите.
Идеологията всъщност е отрицание на религията. Второ,
както казваше В.Г.Белински
„руският мужик не е религиозен, той е суеверен“. Трето:
През 1917 г. в Русия както на
православието, така и на монархията беше сложена черта. Когато след февруарския
преврат на войниците им беше
разрешено да не ходят на молебен, то над 80% от тях престанаха да го правят – ето такъв е
„народът-богоносец“. Четвърто: Русия е поликонфесионална страна, в която е пълно с атеисти (аз например съм
атеист). А това, че бившите
комунистически началници
стоят в църквата със свещич-

вание, за късата отпуска, за
кредитното робство. “Забравяха“ да добавят към заплатата си разходите на соцстемата за осигуряване на безплатна медицина, образование
и много други неща. Когато
след разрушаване на системата
почувстваха всичко това, беше
късно. Както се казва в Корана: „Нека се наслаждават, после ще разберат!“. Днес е ясно
– десетилетията на социализма в Русия и в Източна Европа бяха най-доброто по отношение на благосъстояние
и историческа перспектива.
Второ: Социалистическото общество е значително поудобно за критика. Социалната справедливост и равенството
бяха постулирани, но с течение
на времето номенклатурата се
превърна в квазикласа, удовлетворяваща по-голямата

ВЪПРОС НА ДЕНЯ

част от своите материални
потребности на Запад. Това
беше възмутително противоречие между реалността и
прокламираните идеали. Но
претенциите, които могат да се
предявят към социализма, не
могат да се предявят към капитализма.Съществуваше глупавата надежда, че нарушаването на социалистическите принципи може да бъде лекувано с
инжектиране на капитализъм. Е стана ли по-добре? Ако
перефразирам Гогол ще задам
въпроса: „Е как е синко, помогнаха ли ти твоите пиндоси (американци, б.пр.)? Стана
ли твоята страна втори Пиндостан?
Трето: почти всички жители в Pax Socialistica малко или
много се дразнеха от СССР,
дразнеха ги руснаците – силните винаги дразнят другите
по различни причини: поляците, защото сме ги побеждавали и както и да се кичат не са
създали велика култура. Те каквито бяха, такива си останаха
– в задния двор на Европа. А
Русия създаде и велика култура, и империя. Руските хора не
само не коленичиха пред Хитлер, но и прекършиха гръбнака на Третия райх. Ние имаме
Победа. Кой европейски народ има Победа? Руснаците са
единственият славянски народ създал успешна империя.
Сърбите също са имперски народ, но по обективни исторически причини им беше трудно да
постигнат успех. Това противопоставя руснаците на почти
всички славяни, които се оказаха в руската орбита, но така
и не поддържат историческа
благодарност затова, че Русия
винаги ги е защитавала от Запада и преди всичко от вълчата тевтонска глутница. Прав
беше К. Леонтиев да бъде скептичен по отношение на „славянското братство“. Защото, когато в средата на XXI век Европа
почне да се пука по шевовете
под натиска на милиони негри и араби, европейците отново ще хукнат за спасение
към Русия. Тогава без злорадство, но и без емоции ще трябва
да им припомним всичко. Стига
сме спасявали неблагодарници, които на втория ден след
поредното спасение ни плюят в гърба и почват да играят по
свирката на Запада. Когато чувам поляците да казват „Ние сме
Запад!“ ми идва да им подхвърля „Кажете това на германците!“.
Беше ли това следствие
на лоша икономика?

Като цяло икономиката
на СССР и соцлагера не беше
лоша или слаба.До 1985 год.
т.е. до перестройката СССР заемаше второ място в света
и първо място в Европа по
производство на промишлени стоки.
На стр. 8
Стр. 7

От стр. 7

В

1975 г.относителният
дял на СССР в световната промишлена продукция възлизаше на
20% (за сравнение : през 1999
г.САЩ имаха 20.4%, Европейският съюз – 19.8%). Съветският БВП беше 10% от световния.
В същата тази 1975 год.
националният доход на СССР
беше достигнал 60-65% от националния доход на Съединените щати с тенденция да
го доближава. От 1970 до 1975
година делът на най-ефективните за народното стопанство
отрасли като машиностроене, производство но електроенергия, химическа и нефтохимическа промишленост
нарасна от 31 на 36 %. После
започна да буксува, но все пак
достигнатото ниво беше високо.
В 1975 год. с население
9.4% от световното страните на СИВ даваха повече от
30 % от световната промишлена продукция и над 25%
от световния доход. А СССР
даваше 60% от промишлената продукция на СИВ. От
1951 г. до 1975 год. делът на
социалистическите страни в
световното промишлено производство нарасна 1,5 пъти
(от 20 на 30%), докато делът
на капиталистическите страни се понижи от 80 на 50%
(на САЩ от 50% на 22.5%).
Успехите на селското стопанство осигуриха най-ниски
продуктови цени в Европа и в 1990-1991 год. консумацията на храни на глава от
населението достигна максимум за историята на ХХ
век: хляб-119 кг, месо 75 кг,
риба-20 кг, мляко и млечни продукти-386 л, яйца 97
бр.и т.н. А рафтовете в магазините в същото време
останаха празни. Дефицитът на стоки се създаваше
съзнателно, за да се озлобят
хората в градовете окончателно срещу социализма и
да се предизвика безпорядък. Преднамерено не се изкупуваше колхозната продукция, а се купуваше същата от
канадските фермери на цени
5-6 пъти по-високи. Така се
рушеха и колхозите. През
есента на 1991 год.правителството и официалните СМИ
плашеха населението със
заплаха от глад поради липса на зърно. Така те обосноваваха неизбежността от скок
на цените, което си беше чиста експоприация на парите
на населението и подготовка за акцията приватизация.
Всъщност нямало е никаква
опасност от глад и тази лъжа
на Гайдар беше разобличена своевременно от специалистите и ЦСУ. Но през есента на 1991 година правителСтр. 8

ството на Елцин успя да прокара своята лъжа във всички
СМИ.
Възможна ли е
система, подобна на
социалистическата, но с
добра икономика?

Аз вече споменах, че социалистическата икономика не беше слаба, още повече колкото и парадоксално
да звучи, тя беше успешна
в сравнение с капиталистическата. За съжаление у нас
представата за реалностите в
икономиката на САЩ през периода 1970-1980 години беше

ниерничене. Тази болка кара
дори уроди и социопати да
се гърчат. А що се касае до вашата метафора: понякога ми се
струва, че става въпрос за гигантски карцином, на края
на който се е захванало това,
което е останало от здравото
общество.
Горните слоеве на обществото по правило са безчувствени по отношение останалите в низините, особено тези,
които до вчера също са били
в помията и по своята същност са антиаристократични, дрипльовци. Достатъчно

върху децата им.
Сякаш низините нямат
варианти за изход от
тежкото положение?

Социален триумф на низините е изключително рядко събитие в историята. СССР
в продължение на няколко десетилетия беше триумф на
обикновените хора, но от
средата на 50-те години социализмът за народа започна да се превръща в „социализъм за номенклатурата“.
Големите началници престанаха да се блазнят, че са стопани
на световната социалистиче-

Какво бъдеще
очаква света?

изкривена. Ето сега нямаме
социализъм – може ли да се
каже че икономиката е добра? В по –голямата част от
капиталистическия свят икономиката е лоша и животът тежък. Това признаваха дори такива апологети на
западния капитализъм като
Гр.Явлински и Е.Гайдар. Наистина те предлагаха странна рецепта за успех, а именно частичен отказ от суверенитет по пътя към евроатлантическа интеграция
т.е. място в периферията и
бедност. Трудно е да се каже
в това предложение кое е повече - преднамерената лъжа
или безнадеждната глупост.
Нали точно отстъпването на
държавен суверенитет води
до диктат на ТНК и е причина за бедността в повечето
капиталистически страни.
Светът на капитала е свят на
нарастваща бедност: в 2009
год. 1% от населението е владел 44% от световното богатство, в 2014 – 48%, в 2016
– 50%. „Добра“ икономика
има само в тази част от капиталистическия свят, която граби колонии и полуколонии и печати книжни
долари. За пореден път трябва да се чудим какви хора и с
какво ниво на интелекта изхвърли на гребена на вълната перестройката и постперестройката. Впрочем може
би точно такива бяха подбирани за реализиране на полуколониалната схема.
Съгласен ли сте, че
съвременното общество
прилича на организъм
болен от рак, който
в добавка е лишен от
чувство за болка?

Съгласен съм, но чувство на болка има. Проявява се уродливо, например в ма-

Иилюстрация
кам първото издание
„Мъглявината Андромеда
Съвет към родителите: занимавайте се сериозно с образованието на децата си и не позволявайте училището с тестове и Единен
държавен изпит да ги превръща в космополитни дебили.
Ако не стане световна катастрофа, то на границата на XXI
–XXII век ще възникне нова социална система, доста по-различна от тази описана от великия Иван Ефремов в „Мъглявината Андромеда
е до припомним как поредната група „аристократи от помийната яма“ настояваше да
се оградят техните луксозни
къщи от спалните панелни
райони на Москва. Тези хора
не разбират, че със своя социален расизъм сами разпалват
класова омраза, която в бъдеще ще се стовари върху тях или
ВЪПРОС НА ДЕНЯ

ска система, на тях към края
на 1960-те години много им се
прииска да се интегрират в
капиталистическата система. За повечето от тях тя се асоциираше със сладък и красив
живот, често в най-вулгарния
му вариант.
Тези, които размениха алтернативната на капитали-

зма Световна социалистическа система се обиждаха,
че за тях не е запазено място в центъра на капиталистическата система. Горките!
Приеха да заменят лидерство
в една Голяма система срещу
включване като буржоазия в
друга Голяма система, но вече
само като елемент от нея т.е.
като дребни собственици на
малка система, в която са превърнали Голямата. Но дребният собственик не може да седи
до истинския собственик, за
него той е само управител на
областта. Преди стопаните на
Запада разглеждаха ръководителите на СССР като равни с
тях. Даже на изпадащия в маразъм Брежнев нито един западен лидер не си позволяваше
да говори така, както с късния
Горбачов или Елцин.
Какви предсказания
може да предложи
историческата наука
днес?

Историческата наука не
може да предлага нищо. Предлагат хората т.е. историците, а
те по правило се занимават с
миналото, при това с малки късчета от него. Научната история, историологията, предстои да бъде създадена.
Прогнозата за близкото
бъдеще е проста. Капитализмът ще умре. Той едва ли ще
доживее до средата на XXI век
или по-точно няма да доживее
началото на XXII век. Ще умира кърваво и грозно. Голяма
част от планетата ще се варваризира. Белите хора на нея ще
станат значително по-малко.
На тях им предстои да се сражават на живот и смърт, за да
останат в историята, но сами са
виновни, че допуснаха тази ситуация.
Идеологията и религията
ще останат в миналото. Тяхното място по скоро ще заеме
магията, тясно свързана с високите технологии. Културното ниво на обществото като
цяло ще се понижава. Семейните библиотеки ще станат
лукс. Съвет към родителите:
занимавайте се сериозно с
образованието на децата си и
не позволявайте училището
с тестове и Единен държавен
изпит да ги превръща в космополитни дебили.
ко не стане световна
катастрофа, то на границата на XXI –XXII
век ситуацията ще се
стабилизира и ще възникне
нова социална система, доста по-различна от тази описана от великия Иван Ефремов
в „Мъглявината Андромеда“….Каква точно система зависи от това кой ще победи
през XXI век в борбата за бъдещето. Изводът е, че трябва
да се отглеждат победители,
възпитани с примера на герои,
а не на проститутки и педерасти.

А
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И затова тук идва моментът за

„кратко методологическо
отклонение”,

което привидно ще ни отдалечи, а реално трябва да ни
доведе до средоточието на темата.
- Днешното секуларно
съзнание на модерната (или
постмодерна) култура няма
сетиво за огромния океан на
богословската култура, който не е пресъхнал, а е просто
скрит и недостъпен за съзнанието на модерния човек.
През оптиката на модерността океанът на християнската
богословска култура е просто
невидим. Това, впрочем е валидно и в по-широк смисъл:
традиционността е принципиално невидима за модерността; целия свят, който ние
днес посочваме, описваме,
тълкуваме, прославяме или
заклеймяваме като традиционен, няма нищо общо с
действителната Традиция –
просто защото след победата
на модерността традицията
изчезва от зрителното поле
на модерния изследовател и
той насочва своето изследователско внимание не към
действителната традиция,
останала далече отвъд неговия изследователски хоризонт, а към вътрешно произведени модерни артефакти,
за които има негласна конвенция, че „това е традицията”. Разбира се, светът на Традицията си остава там, където
е бил винаги – скрепен не от
Времето, а разделен от времена, обединен не от Действителност, а представляваш
синтез от различни действителности и разбира се неосъзнаващ себе си като традиционен, защото традицията,
осъзнаваща себе си като традиция е модерен фалшификат, т.е. е мъртва. По този начин традицията може да осъзнае себе си като традиция, само
в бързопреходния миг на своето изчезване. Именно тази интелектуална оптика на модерността е причина грамадата от
интелектуални натрупвания,
датираща от повече от две хиляди години да не е достояние
на съвременника. Точно поради това Умберто Еко, Карл
Попър, Пауло Куелю, Джоуан
Ролингс и Дан Браун са законодатели на модерната интелектуална мода, докато Платон, Дионисии Ареопагит
(или Псевдо-Дионисии, по
избор), св. апостол Павел, св.
Максим Изповедник и огромно количество други блестящи интелектуалци и пъл-

ноценни творци днес са или
неизвестни или се възприемат като никому ненужни интелектуални вехтории. Тези
„вехтории”, обаче са не толкова далеч в миналото, в календарен смисъл, те са не толкова
„назад” - в диахронен смисъл,
колкото са днес, тук и сега, но
са „отдолу”, не като диахронно
начало, а като синхронно основание и фундамент на целия културен комплекс, наричаш себе си Модерност. Така
св. Григорий Богослов 9 и
бл.Августин, например, са не
„дълбоко назад” във времето,
колкото дълбоко в основанията – с други думи привидно изхвърлената в миналото
традиция, победена от хода
на Модерността, всъщност
съсъществува с тази модерност. Нещо повече, тя не просто съсъществува с Модерността, в нейните забравени смислови основания, оставайки си
там, тя е актуална, насъщна и
продуктивна като по този начин тя е единствения идеен
източник и идеаторен двигател на Модерността, захранвайки я със своята интелектуална енергия. Обратно, когато отслабне връзката на
модерността с нейните неосъзнати традиционни корени, става налична прословутата постмодерна ситуация
(Лиотар)10 и започват много странните спорове относно това, дали Модерността
е изпълнила задачите си и в
този смисъл е победила, или
напротив, победата тепърва
й предстои.
Именно заради всичко това,
следва да се съгласим с един от
основополагащите принципи
на фундаменталния германски мислител, изследовател на
историята и на философските основания на правото Карл
Шмит11.
„Цялата съвременна хуманитаристика се състои от секуларизирани теологични категории” - твърди Карл Шмит.
Методологическото значение и
смисъл на този фундаментален
принцип е много трудно да се
подцени. От гледната точка,
която тук ни интересува, той
означава (освен всичко друго, разбира се), че истинското
разбиране на съвременната
хуманитаристика, действителното проникване в смисъла на категориалния апарат
на съвременното обществознание задължително предполага не просто „хвърляне на
един поглед” към богословската съкровищница на християнския свят, а пребиваване в
този свят с цел разбиране на
основния въпрос – какво е
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Доц. д-р Валентин Вацев
било преди секуларизацията, например, кой е богословския еквивалент, например,
на секуларната категория
„слава и почит”12 и мн.др.
Именно това откритие на
Карл Шмит заедно с изключително интересните и фундаментални евристични идеи
на Дж. Милбанк 13 предста-

„Цялата съвременна хуманитаристика се състои
от секуларизирани теологични категории” - твърди
Карл Шмит.
влява евристичната и методологическа опора на по-нататъшното изложение. Какъв е животът на категориите преди секуларизацията?
Как процесът на секуларизация е видоизменил, прекодирал или дори заличил реалното проблемно значение
и смисъл на фундаментални
категории на европейската
културна вселена?
Изучаването на
секуларизирания разум

дава възможност да бъде
изследвана методологическа
ситуация, при което е нарушено формалното правило, известно още от древността като
„принцип на обемността”. По
същество това правило не разрешава между понятията да
има знакови отношения и чрез
своята всеобщност то функционира като всеобщо задължителен логически принцип.
Отчитането обаче, на факта, че
повечето модерни хуманитарни категории са резултат от секуларизация на богословски категории дава възможност да се
открива между категориалните

структури на човешкото мислене специфични знакови зависимости: „понятийния комплекс Х, всъщност не отрича,
а реализира понятийния комплекс У”; фактически, тук става дума за функционирането на
вече открити в други области на
познанието, т.нар. „превърнати
форми” (от К Маркс)14 – когато един понятиен комплекс съществува чрез друг понятиен
комплекс и не толкова го разкрива, колкото го прикрива.15
Този подход дава възможност изследователят да се съобразява както със самосъзнанието на определени езикови
и понятийни комплекси (т.е. с
тяхната автодискрипция), така
и с техния реален смислов генезис, който обаче не винаги
„помни самия себе си“.
Именно в този смисъл и в
този методологичен план съвременните русофобски идеологически конструкции се разкриват като многократно превърнат израз (форма) и резултат на отдавна отминали във
времето (но и до днес лежащи
в дълбоките основания) духовни и интелектуални събития,
които дори и ако са известни,
не изглеждат по никакъв начин свързани със съвременните русофобски продукти.
Така например, няма никаква очевидна връзка между съвременната строго секуларна русофобия като разгърнат идеологически апарат на Запада (и предимно
на англосаксонския свят), използван за целите на самообосноваването и самоописанието на този свят, от една страна, и от друга – великото разделение (великата Схизма),
настъпила на превала на вековете между първото и второто хилядолетие на нашата
ера. Това фундаментално събитие (именно в смисъла на
Събитие – нещо състояло се
в сферата на Смисъла, което трае във времето и задава
смислови хоризонти за всички участващи в това събитие,
както и за всички техни исторически приемници)16 е
не просто водораздел на религиозния живот на европейския духовен свят, но и
на цялостната европейска
култура – това е разрушаване, разцепление на единното
дотогава християнско пространство на Смисъла и Спасението. Именно в рамките на
това събитие са зададени генеративните механизми на ос-

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

мисляне от тогавашния (но и
от днешния) европейски човек на своя свят, заедно с механизмите, по които той е осмислил сам себе си.
Тук става дума за събитие, чието огромна и основополагаща важност почти не
може да се вмести в рамките
на модерния секуларен език;
изключително важни страни
на това събитие-травма остават неизбежно извън способностите на съвременното секуларно съзнание да осмисля
и разбира.
От гледна точка на съвременната светска способност за разбиране става дума
„просто за един догмат“, който
не би трябвало да засяга никой, който не се чувства съзнателно приобщен към християнското светоусещане.
Примитивно казано, спорът е „само” относно идеята и
структурата на Божеството,
в неговата триединна форма, с особен акцент, все пак,
не толкова върху тринитарната проблематика, колкото върху пневматологията. На този
етап на изложение на проблема
интереса и способността на секуларното съзнание да разбира
е вече решително изчерпан –
„вехти богословски спорове, които днес не касаят никого”.
А това вече е дълбоко заблуждение от най-лош тип, защото е и самозаблуждение, забрава на забравата. Всъщност,
великото разделение в християнския свят се появява по повод
приемането или отхвърлянето
на една привидно проста формула – принципа на filioque.
И това, разбира се, съвсем не е
интелектуално-технологична
доктринална дреболия, която
да може да се изтласка на периферията на дебата или да се изолра чрез “епохе”, за да може дебатът все пак да продължи.
Чрез приемането или отхвърлянето на тази формула
се разпада самия християнски
дискурс, появяват се два различни християнски дискурса,
като участниците в тях дори
и при наличие на най-добра
воля, запазвайки формално белезите на понятийното
единство са осъдени на същностно неразбирателство.
Причината е проста – приемащите и отхвърлящите принципа filioque противопоставят две различни концепции
за природата и същината на
Светия Дух.
На стр. 10
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ози въпрос се оказа, че
не може да бъде решен
с употребата на логически средства, дори и чрез
пределно прецизиран категориален апарат, защото Светият Дух
(със своето разбиране) принципно предхожда всички категориални конструкции. Нещо
повече, ангажирането с различни представи за природата на
Св. Дух води не само до фундаментални, съдържателни различия, но също така и до фундаментални методологически
перспективи, до ангажиране с
методологически техники, които
са не само принципно несъвместими, но са и по същество противоположни – катафатичността
и апофатичността не могат да
не се различават и не могат да се
взаимозаместват.17
Трансхуманизъм или
раждането на химери

Чрез „различията”, които се
проявяват в живата християнска църква по повод т.нар. filioque не просто се набелязват,
но в действителност се конституират две радикално несъвместими и в много отношения
стигащи да противоположност
богословски перспективи.
Тук не е необходимо да се изследва още веднъж многократно
обсъждания и осмислян въпрос
за непреодолимите богословски различия между православната и латинянската богословска
перспектива.18 Това, което касае
изследването ни, обаче, е отдавна
известния факт (примерно от
времената на Св. Василий Велики), че - просто казано - между
богомислието и човекомислието има изключително твърдо
детерминирана логико-методологическа и смислова връзка19. Непрекъснато забравяния,
но основополагащо важен културно-исторически и методологически принцип гласи, че
различните теологически перспективи генерират неизбежно
различни антропологически
перспективи. Казано съвсем
семпло и примитивно, представите на човека за Бога произвеждат ipso facto представи
на същия човек за себе си (разбира се, този принцип може да се
„чете“ и в обратен ред).
В резултат на разминаването
между православието и латинянството (което, както знаем,
предпочита да нарича себе си католицизъм) се развиват не просто две концепции за природата на Божеството (и по-специално за начина на разбиране на
Светия Дух, както и на отношението на същност и съществуване изобщо), но също така поради посочения по-горе принцип,
Стр. 10

обективно се произвеждат и
две различни практически
функциониращи и за съжаление несводими една към друга
представи за смисъла и значението на думата „човек изобщо”,
но и още по-конкретно за това
какво означава фундаменталната хуманитарна категория
„личност”.
Така великата схизма е и
антропологическа катастрофа. Двете антропологически
перспективи живеят заедно или
в съседство, те взаимно се чуват,
но все по-често не се разбират
и по правило имат все по-малко
какво да си кажат.
За съжаление тук е безпомощна както логиката, така и
дипломацията, а секуларизираното понятие за „Човечество” (чийто обхват и граници, а
също и смисъл и същност принципиално не се поддават на уточнение), разбира се, не е в състояние да бъде мост и посредник
между двете практически идеи
затова какво е Човек и по-важно - Личност. Всъщност, понятието „човечество” е методологически резултат от невъзможността реално да се съчетаят
двете представи за личност – на
източното и западното християнство. Именно затова тази
категория (човечество) е толкова безпомощна в абстрактността
си и в своята зле прикрита безсъдържателност. Съвсем очевидно
изобретението на новото време
„homo sapiens равно на човек и обратно” е безпомощен опит на
секуларния разум да се занимава с човекомислие, „освободено от всяко богомислие“. Така
се стига до различни смехотворни, жалки и унизителни формули за същността на човека от
рода на „човекът като осъзнала
се маймуна”или наукообразно и

онтологическа дълбина, подлежи
(като че ли е резолюция на Съвета за Сигурност на ООН) на
непрекъснати дежурни промени – от обема на понятието човечество отпадат някои същества,
но се включват други, а цяло-

Св. Василий Велики: “Между богомислието и човекомислието има изключително твърдо детерминирана логико-методологическа и смислова връзка”
то понятие е на път да премине своята логическа смислова
граница и да се излее в своя дериват-отрицание „трансхуманизъм” – нещо, което звучи вълнуващо, но е решително неясно
какво представлява. Това е още
един пример за това как човекомислието, освободено от богомислие стихийно произвежда
химери.

Днес Путин успешно замества в дълбинната автодескрипция на американския свят - чудовището Ктулху.
претенциозно като „осъзнаваща
себе си форма на съществуване
на високоорганизирана белтъчна материя”. Оттук се появява и
секуларното понятие за Човечество. Това понятие, лишено от

латинянския Запад с неговата
особена развита форма, произлязла от него чрез конфликт
– протестанството (където Св.
Дух подозрително и твърде често напомня обикновено psych) е
факт и досега.

Антропологичният разказ
или опит за лекуване на
нелечимото

7. Дълбинното несъгласие
между православния Изток и
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Двете половинки на Християнството и досега живеят заедно, но в несъгласие, като кръстоносните походи от Запад на
Изток не спират и до днес, макар и в други, модерни форми.
Новото в тази област, през последните столетия, разбира се е
монополът на западното християнство да разглежда православните като увредени, подложени на духовна заплаха,
живеещи в условия на перманентна еретична радиация, които в зависимост от поведението им могат да бъдат или спасявани по пътя на различни
унии, или низвергвани чрез
проклятие, когато упорстват в
своята ерес.
Принципиалната, непреодолима и лежаща в самите културни основания на Западния свят
несводимост и некомуникативност на западния тип личност (която, както знаем est relatio) към православния тип
личност, която се изгражда по
напълно различен (и принципиално неесенциалистки) път,
представлява универсалия, залегнала в дълбинните основания на европейския културен свят. Именно в този смисъл
може да се твърди за същностен
антропологичен разкол, спрямо който официално господстващия днес европейски секу-

ларизъм представлява опит за
лекуване на нелечимото. Зад
пелената на секуларизма антропологическата несъразмерност на двете части на европейското християнство си остава актуална. Вероятно затова
опитите за окончателно умъртвяване на европейското християнство (съпроводено с превръщане на християнската култура в
обикновена комерсиално оправдана туристическа забележителност) и стремежът то да се замести с някаква друга „не толкова конфликтна религия” не спират. Истинският проблем в тази
област е, че това, което се прави в
зоната на управление на религията няма нищо общо с изповядването на Вярата. Заместването
на фактите на Вярата със симулакрите на секуларната духовност, разбира се, не лекуват
конфликта, който описваме, а го
вкарват в ситуация на окончателна безизходност. 20
Но има едно проблемно
поле, в което описваната дотук
антропологическа беда (а по същество това е истинска катастрофа) има особено разрушителни проекции. Проблемът
е в това, че англо-саксонската
цивилизация, която е предимно протестантска, конституира
своята колективна цивилизационна идентичност по единствения възможен начин: чрез
дълбинно противопоставяне
на своето Друго – и това е естествено, идентичността винаги се произвежда така.(Но това
е идентичност, противоположна на християнски разбираната
идентичност21)
Самодостатъчност на
Православния свят

Особеното тук е, че англо-саксонската цивилизация успява да
намери своето Друго не вътре в
себе си, както това става при другите цивилизации, а далеч извън себе си, и най-вече в Православния свят.
Разбира се не православна
Етиопия и не православна Армения, и съвсем не православна България, а православна Русия със своето могъщество и
необратима недосегаемост, със
своята неизтриваемост от картата на цивилизациите, но и от
лицето на света представлява
Необходимото Зло, чрез което
англо-саксонската цивилизация успешно произвежда своята базова идентичност.
Тази функционална роля на
Православието – да присъства в света като необходимото зло, без което англосаксонския свят размива своята идентичност – може да се осъзнава, а
може и да не се осъзнава вътре в
православния свят. Този свят е
зает преди всичко със себе си, той
брой 3, 15 януари 2018 г.

катастрофа

лидер САЩ) губи очертания и
смисъл, форма и импулс.
Така безспорно великото
историческо начинание САЩ
губи своя размах и импулс и се
превръща в своята собствена
противоположност.
За съжаление, днес това състояние на нещата е непоправимо и
аз не виждам как то може да бъде
променено в обозримо бъдеще.
Русофобията като враждебна
некомуникативност на западния антропологичен тип спрямо
православната базова представа за Личност ще продължи да
бъде „Универсалия на епохата” и
да произвежда своите безкрайно многообразни форми, населяващи всички етажи на съвременната Западна култура.
арадоксалния завършек на този обзор
може да дойде с осъзнаването на надеждата за това, че войната,
която предстои – а тя е майка
на всички неща, колко е прав
Хераклит – ще бъде само студена.

10. Jean-Francois Lyotard, La condition postmoderne, Les Editions de
Minuit, 1979
11. Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Carl
Schmitt, transl.by G.Schwab, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
and London, England
12. Филиппов Ал.Ф.Честь и слава в социальной теории http://gefter.
ru/archive/21675 XII.8.2018
13. Milbank, J. Theology and social theory: beyond secular reason, Sec.
ed. publ. 2006 by Blackwell Publishing Ltd; Дж. Милбанк Политическая
теология и новая наука политики, Логос 4 (67) 2008
14. Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса, Вопросы философии. №6, 1968
15. Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления (К критике гегелевского учения о формах познания), Изд. Высшая школа
Москва 1968
16. Being and Event, A.Badiou,Transl.by O.Feltham,Continuum,The
Tower Building, 11 York Road,London SE1 7NX,www.continuumbooks.
com,
80 Maiden Lane Suite 704, New York, NY 10038; също и Кризата на модерната рационалност, В. Вацев, Пловдив, Изд. На ПУ- Пловдив, 2013
17. Лосский, Вл. Апофатическое богословие в учении святого Дионисия Ареопагита, Богословские труды. Т.26.
18. Лосский, Вл., К вопросу об исхождении Святого Духа, «Вестник
Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата», 1957
19. Конспект лекции «о филиокве», диакон Андрей
https://azbyka.ru/konspekt-lekciiofiliokve
20. Кырлежев, Ал. Джон Милбанк: разум по ту сторону секулярного; Узланер, Дм. Расколдовывание дискурса: «Религиозное» и «светское» в языке нового времени. Логос 4 (67) 2008
121. A.Badiou Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Presses
universitaires de France. 1997

се занимава със своите проблеми (решими и нерешими), диалогизира със себе си и с Бог, и
по принцип му е дълбоко безразлично при конструирането
на коя друга цивилизация той
тайно от себе си изпълнява изключителната важна роля на
„заклет супостат”. Православието няма нужда от никакви „засилени контакти”, „интензивни диалози”, „екуменически кампании”, „глобални унификации”
и др. ситуационни хитрости на
католическия и на протестантския свят – просто защото православния свят е дълбинно и
същностно самодостатъчен.
Никакви небесни метеорити, насочващи се към земята, никакви космически хищници, заплашващи човечеството, никакви апокалиптични катастрофи,
от които Америка трябва да опа-

зи света, не могат да заместят
Русия като конституиращ елемент спрямо англо-саксонската цивилизация.
Всички тези външни злини
не могат да свършат работата,
която днес върши един отделно взет Путин. Има смисъл да си
спомним тревожната епоха преди Путин – тогава избуяха пищно (защото Съветския Съюз вече
не съществуваше) холивудските филми на катастрофите и
бедствията, космически и ахтохтонни едновременно, трансисторически и неангажирани с никаква пространствена точка. Днес Путин успешно
замества в дълбинната автодескрипция на американския
свят - чудовището Ктулху.
Защото без това външно зло,
цялата англосаксонска цивилизация (начело със своята страна-
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Този сезон показа и отношението към общините с решението на Министерския съвет отново да раздаде пари на общини на
ГЕРБ и ДПС извън всякакви правила. Може би и с оглед наближаващите местни избори – си задаваме въпроса. Ето защо, ако това
не се промени, днес нашите членове в Управителния съвет на Сдружението на общините внасят декларация: ако тази практика не
се промени – да се облагодетелстват приближени до властта
кметове и да се ощетяват жи-

Европа. И затова Европа стигна
до това състояние!
Днес всички големи европейски лидери искат промяната
на Европа. Защото през всичките
тези години безропотно подкрепяхте позицията на госпожа Меркел по миграцията и днес ще Ви
е трудно да вземете завоя. Безропотно гласувахте всички брюкселски чиновнически решения,
които бяха в угода на монополи,
на бюрокрацията, но не и на европейските народи и сега трудно
ще се разграничите от статуквото,

всички средства – с раздаване на
пари извън правила, с отмяна
на машинно гласуване, с всички опити тези избори да бъдат
опорочени. Знаем, че го искате.
Но, уважаеми господин Премиер
и мнозинство, как точно това ще
стане със 17% доверие у българския народ, което показва същото социологическо проучване, което цитирахте вчера?! Със 17% кое
правителство смятате, че може
да управлява с перспектива и да
прави сериозни реформи, от които българското общество има

телите на другите общини, нашите представители напускат
Управителния съвет на Сдружението на общините.
Всички решения на наболелите проблеми предлагаме в нашата
„Визия за България“ и „Визия за Европа“, които на 26 януари ще бъдат официално приети и ще станат нашата Програма за европейските, предсрочните парламентарни и местни избори.
Много е важно каква България в каква Европа искаме, защото, уважаеми Граждани за европейско развитие на България,
когато преди две години от БСП
поискахме да сме равни с другите европейски народи, да няма
двойни стандарти, Вие ни заклеймихте. Това беше светотатство да се произнесе. Тогава казахте: „Това е антиевропейско!“. Докарахте господин Лопес в разгара на кампанията да ни хули за
това, че не искаме двойни стандарти в храните. Днес всички
повтаряте (б.р нашите твърдения)
вкупом, само че трудно ще вземете завоя, защото през всичките
тези години ГЕРБ и Европейската народна партия управляваха

в което бяхте и сте в момента в Европа. А Европа върви към промяна и всички я усещаме.
Ето защо ние ще бъдем последователни. За нас Европа –
бъдещата, истинската, е тази,
която зачита националния интерес на държавите членки, в
която няма двойни стандарти;
в която има по-малко бюрокрация и повече социална Европа.
И най-вече: ще работим усърдно
Европейската прокуратура възможно най-бързо да се конструира, да заработи и да влезе в България. Дано европейското правораздаване да даде справедливост
на българския народ, каквато той
досега не познава.
Ще бъдем категорично против Истанбулската конвенция,
против Пакт за миграция, против Пакета Макрон. Но за да
имаме претенции, че искаме да
променяме Европа, първо трябва да започнем от себе си.
Уважаеми колеги, знаем, че
правителството и мнозинството искат по всякакъв начин да изкарат мандата и това е нормално, така е – взели сте изборите и
искате да управлявате до край, с

нужда?! Този парламент е изчерпан.
Същото проучване казва:
8% доверие в парламента, в
най-висшия орган в държавата! Всякакви опити за политическо инженерство, да се продължи животът на това мнозинство, с ново програмно
правителство, в което да участваме всички партии, ще срещнат нашия отпор, защото това
ще бъде опит отново политическото статукво да се запази
срещу волята на народа да промени годините на прехода и
статуквото в лицето на сегашната политическа класа.
Така че за нас този парламент е с изчерпано доверие и с
изчерпани възможности.
важаеми българи,
знаем, че имате сили,
знаем, че можете, надяваме се, че имате
и желание животът Ви да се
промени към по-добро! Начинът за това е само един:
предсрочни парламентарни
изводи и каквото Вие, народът реши, ние ще го изпълним. Благодаря Ви.

П

редставете си това само
за десет дни, без да съм
изчерпателна, защото
няма да ми стигне времето. А ако това правителство и
това мнозинство управляват цяла
година, какво ли ни очаква?!
Ние от БСП няма да гледаме
безучастно случващото се. Предприемаме следното.
По отношение на цените и
помощта на българските малки и средни предприятия и българските домакинства, настояваме Комисията за енергийно и водно регулиране да влезе в ролята
си на истински регулатор, а не на
обслужващ монополи и олигарси,
да приложи всички законодателни мерки за реално отразяване на цените, а не изкривено
такова заради частни интереси.
В противен случай внасяме искане за оставка на цялата Комисия
за енергийно и водно регулиране в
парламента.
По корупцията и отстъплението от националния интерес.
Сделката с петте фирми, близки до властта, както и концесията за летище София заминават
другата седмица в Европейската комисия с жалба за държавна
помощ. И в двата случая правителството на Бойко Борисов помага на частни интереси, като нарушава европейски правила и
български закони.
За живота и цените, уважаеми колеги, ще внесем и ще искаме актуализация на бюджета по
отношение на доходите на хората. И не ни казвайте, че е невъзможно да се прави актуализация в
началото на годината, защото Министерският съвет я прави всеки
месец с постановления на Министерския съвет, с които раздава безотговорно пари извън
всякакви правила за бюджета.

П

Европа върви към промяна...

брой 3, 15 януари 2018 г.
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Европа върви към промяна.
И ние ще работим за нея.
Слово на Корнелия Нинова, при откриване
на парламентарната сесия на 44-то НС – 11 януари т.г.
Ще бъдем категорично против Истанбулската конвенция,
против Пакт за миграция, против Пакета Макрон.

У

важаеми български
граждани, да е честита,
мирна и по-благодатна
за България и за Вашите семейства 2019 г.!
Всяка нова година свързваме с надежда за нещо ново, за
нещо по-добро. За нас от „БСП
за България“ 2019 г. ще сложи
край на статуквото и ще отбележи началото на промяната в
България и в Европа.

Тези дни чухме най-тежките
думи, произнасяни през последните години, и то не от политици, не от нас, които традиционно
спорим, а от реалния сектор, от
българската икономика и фирми. Председателят на една от работодателските организации заяви публично, цитирам: „Положението в България е като на
война. Нуждаем се от извънредни мерки“. Край на цитата.

кабинетите тези неща, но мисля, че е време да се чуят от тук
и поименно имената на тези
обвързаности, а те са: 1 млрд.
350 милиона извън закон и
ред за: „Пътностроителна
техника Груп“, „Главбулгарстрой“, „Хидрострой“, „Пътстрой-92“ и „Трейс Груп“. Ето
ги имената и лицата на политико-олигархичните обвързаности за 2019 г. и за много

Антология

Принос към
европейската
история
Европа, млада и непохитена
четеше своя рицарски роман,
когато във зора незазорена
загина рицарят Иван-Шишман.

Ивайло
Балабанов

Европа плачеше за Жулиета,
Европа се възклицаваше по Бах,
а с вълчи вой в тракийските полета,
вървяха глутниците на Аллах.
Когато, обкръжена от слугини,
тя тънеше в охолство и разкош,
във Солун на пазара за робини,
гяурките вървяха пет - за грош.
Когато тя строеше катедрали,
и замъци - във зимния Балкан
скърбяха тънки липови кавали
и плачеха за Алтанлъ Стоян;
въздигаха се кървави калета,
градени със отрязани глави
и всъщност си остана непревзета
Страната на хайдушките орли.
А беше колкото калпак голяма,
широка колкото следа от лъв,
но се превърна в страшна вълча яма,
покрита с кости и залята с кръв.
Със кремъклия пушка, с проста сопа,
със камък и стрели от бучиниш,
дедите ни завардиха Европа
и турците не стигнаха Париж!

Изминаха само десет дни от
тази нова година, но те показаха нестабилност, несигурност,
растяща бедност, погазване
на държавността и правовата държава, корупция, некадърност на управлението във
вътрешната и външната политика, което доведе във вътрешната до хаос, а във външната политика ни въвлече само
за десет дни в два международни скандала.
Растящата бедност през
тези десет дни се прояви, защото икономически необоснованото и нелогично високото
увеличение на цената на ток,
вода, газ и парно, изправят хиляди семейства пред невъзможност да оцелеят през зимата. Стигна се дотам, в 21. век
във Велико Търново, например, българи да се отказват
от топлата вода като услуга
просто защото не могат да
си я платят. Български фирми започват да фалират и да
уволняват работници, заради неимоверния скок в цената на промишления ток.
ISSN 1310-8492

Докато хиляди български
семейства трудно си плащат
ежедневните сметки, докато
бяха поздравени за Коледа с
високи цени, пет фирми получиха огромен коледен подарък: 1 млрд. 350 млн. за
строителство на магистрали!
Магистралите са необходими
на България и на Европа, разбира се, но тук тези пари се
раздадоха извън закона, извън правилата, без обществени поръчки, без конкурс
или търг, при това на някои
фирми, срещу които текат
разследвания за злоупотреби със средства. Питаме: по
какви критерии ги избрахте, уважаеми управляващи
и господин премиер? Защото единственото, което виждаме, е, че тези фирми организираха протеста срещу
Българската социалистическа партия за искана проверка за съмнения за корупция
в строителството на магистралите. И всички знаем какво се случва, как продължава
моделът на политико-олигархичните обвързаности в България, дори и през тези десет
дни на 2019 г., но всички мълчим. Някъде си говорим по
Стр. 12

години напред! Вярно ли е,
че вече има преведени аванси на тези фирми? И защо се
бърза преди изборите извън
всякакви правила да се приключи с тези процедури?! Отговорите оставям на Вас, уважаеми българи.
Некомпетентност и некадърност на управлението отбелязах в началото и ярък пример
за това е случаят с винетките! Хвърлихте в хаос цялата
страна заради своята некомпетентност. Светът и Европа
вече разполагат с изкуствен
интелект. Правителството
на Бойко Борисов не може да
въведе електронна винетка.
Изводите отново са за нашите
сънародници.
Не стига това, но не признахте вина, а ни вкарахте в
международен скандал, като
обвинихте фирмата „Капш“
– Австрия, за виновна за случилото се – една от най-добрите в Европа, уважаеми европейци, най-европейската
партия, най-добрите, които
са направили това в Австрия,
Германия, Швейцария, Полша, Чехия, без нито един
проблем. А в България – хаос!
- не заради австрийския проБЪЛГАРИЯ В ДЕЙСТВИЕ

фесионализъм, а заради българската некомпетентност на
правителството на Бойко Борисов!
Вкарахте ни и в друг международен скандал само за
десет дни – отвлечен кораб
в българските териториални води с участието на българската държава. Случаят се
разглежда в Организацията на
обединените нации и ще търси
международно решение през
съдилищата.
Уважаеми европейци, уж,
не Ви ли е неудобно от това?
Два европейски и не само скандали за десет дни на терена на
международното право?!
Нестабилност и несигурност личи и в решенията на
правителството от тези дни.
Как така: на 17 декември
приехте системата – елек-

тронната, винетки, тол системата, на 2 януари я отменихте?! С какви решения
прехвърлихте тези решения
на общините, като грубо нарушихте принципа за разделение на властите – изпълнителна, законодателна и
местна.
В икономиката продължава
и за тези дни, а в съвсем скоро
време ще има развитие на един
случай за разграбване на националните богатства. Тече,
уважаеми българи, с пълна
сила процедурата за концесия на летище София. На 9
февруари приключи с подаването на оферти. И никакви аргументи за национална
сигурност, за отговорност към
националните ресурси не бяха
чути.
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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
брой 3, 15 януари 2018 г.

