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НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“
300 години от рождението на Паисий Хилендарски – 19 май 1722 г.

РУСОФОБИЯТА Е ГЛУПОСТ И МРАКОБЕСИЕ

Е

дно от най-парадокРусофобията в България
салните и неподдавачесто се превръща в официалщо се на логично обясна държавна политика, макар
нение явление в бълнацията и обществото да са
гарския свят, е русофобиянастроени русофилски и да не
та. Необяснимо е най-вече как
поддържат бесовете на своипървоначалното значение на
те управници. Това е един от
думата означаваща „страх от
най-големите нейни парадокси,
Русия“ се е превърнало в „омкоито я правят неустойчива,
раза към Русия“. И вече е само
краткотрайна и опасна. С нея
омраза! Омраза към държасе оправдават груби и опасни
вата освободителка на Бългаполитически действия, които
рия.
в други условия са трудни за леПанко АНЧЕВ
Тя е родена през Възражгитимиране. Но с тях се вкарва
дането, но тогава е все още рядко проявяваща държавата в авантюри, които по-късно трудсе в отделни изяви на водачи на българската но се преодоляват и заличават оставените от
национална революция. И е нещо като комен- тях последствия.
тар на кризите в църковните борби, по-късно
От друга страна обаче тя е напълно преде отзвук от проблемите, съпътстващи учредя- видима, защото е еднопланова идея и елеменването на Българската Екзархия, а накрая е тарна идеология, основана на политически
недоволство от липсата, според някои наши страсти, а не на разум, логика и обективни ренационалреволюционери, на решителните алности. Тя е отричане без аргументи и не подействия на Русия за освобождението на Бъл- насяща възражения. Това е сектантска идеологария. Възрожденците, а и политиците ни след гия, абсолютизираща въобразено от русофоба
Освобождението, оправдават изблиците си на намерение на Русия, чрез което тя застрашарусофобия с аргумента, че те не са срещу Ру- ва свободата и независимостта на България.
сия, срещу руската култура и народа, а са само Дори това „намерение“ да е насочено евентуално
противници на руското мракобесие, властта и или реално срещу друга държава, в друг геопоруския цар. И с тази уговорка успяха да въвлекат литическо контекст и по причина, която изобдържавата ни в две световни войни и нацио- що не засяга България.
нални катастрофи.
На стр. 2

Може ли да се предотврати
войната в Eвропа?

С

ергей Хелемендик (1957-2016) е руски писател и общественик, роден в Киев и завършил жизнения си път в Братислава, Словакия. Написал е множество книги и статии, в
които пророчески описва настъпилата днес в света реалност. Към елита на англосаксонците той е категоричен: „Америка
стратегически, екзистенциално желае войни в Европа. Европейската
война е американското ноу-хау за оцеляването и процъфтяването
им, практикувано повече от 100 години. Защото богатата и всесилна
Америка е исторически продукт на двете световни войни водени предимно на територията на Европа”.
Предлагаме на читателите на в-к „Нова Зора“ да си припомнят
за Сергей Хелемендик, приятел на вестника, когото много често
Сергей ХЕЛЕМЕНДИК
печатахме преди неговата внезапна кончина. Това е една от последните му статии от 2015 г., в която името на България не се споменава директно, заради известните нему чувства на българския народ към Русия, но за 7-те години откакто той си отиде,
играта на нашите управници загрубя твърде много. Това още повече ги задължава обаче да
се замислят за последствията описани така талантливо от Сергей Хелемендик. Ние, подобно на
него знаем, че като истински европейци, за каквито те се имат, потребността да четат не е най-силният им порив, но засега все още не сме в състояние да им прожектираме телевизионния клип на тяхната безотговорност за съдбаISSN 1310-8492
та на народа и държавата.
ЗОРА Е !

В

Размисли за близкото бъдеще

Европа и в света все посилно се дочува дрънкане на оръжие. Дрънкат го вай-вече нашите
ЗадОкеански ПАртньори, накратко ЗОПА. Европейците също подрънкват оръжие, наистина - тихо
и тъжно.
На този фон нека да поразсъждаваме дали може да бъде избегната голяма война в Европа.
Стратегията на ЗОПА да принуди Европа и Русия отново да
воюват е описана отдавна от
много автори, включително и
от автора на тази статия, така че
тя е огласена публично.
Планът изглежда така:
Украйна трябва да бъде
взривателят или бикфордовият
шнур. Там трябва първо да избухне и да задими пожарът. Всъщ-

ност вече повече от година този
пожар гори.
Но за война в Европа са необходими такъв взрив и пожар,
че Русия да бъде принудена да
се намеси.
В Украйна трябва да избухне нова по-мащабна война от
гражданската, не някаква хибридна война, а истинска война
на част от Украйна срещу Русия.
Такава война Украйна е обречена да загуби, следователно Европа ще трябва да й се притече
на помощ.
Щом избухне войната, в нея
ще бъдат въвлечени „плебеите на
ЕС”, това са младите страни-членки или „новите членки” в НАТО
- нашите бивши съюзници от
Варшавския договор.
На стр. 2

РУСОФОБИЯТА Е ГЛУПОСТ И МРАКОБЕСИЕ
От стр. 1

Империята с нейното имперско съзнание иска да ни погълне и ликвидира – в това заклинание се упражняват идеолозите на русофобията. Въпреки че Русия никога не е имала
и днес няма подобно желание.
Но дребнобуржоазният политически ум на българския политик
счита за невъзможна каквато
и да било безкористност и всеотдайна любов на Русия, управниците, политиците, интелигенцията и изобщо на народа към България и българите.
Този пресметлив ум знае, че всичко струва пари, заплаща се и не се
дава даром.
Този именно дребнобуржоазен и еснафски ум не може да
обеме мащаба на глобалното
мислене на великата сила, начина, по който за нея протича
времето, подреждането на целите й по важност, значимост
и последователност на постигането им. Той е далеч от логиката на нейното възприемане на
глобалния свят и ролята на отделните държави в него, от която логика произтичат и конкретните
действия и постъпки в геополитиката. Провинциално устроеният български политик, който обикновено е и без опит, знания и умения, няма как да проумее тази политика. Тя го плаши
и паникьосва, защото й е чужд и
няма как да бъде допускан до нея.
Това го обижда и унизява! Ето отОт стр. 1

На първо място войнствените поляци, на които за пореден път в последните 300 години Западът ще обещае защита
и победа. Поляците изглежда
не знаят руската народна мъдрост „Да обещаеш е едно, а да се
ожениш - друго!”. Ето защо Западът отново не мисли да се
жени за Полша, но разчита да
постигне изпълняване на съпружеските задължения.
По включилите се във войната нови членки на НАТО
ще се наложи Русия да нанесе удар, както по воюващите в Украйна, така и по базите на тяхна територия, ако
представляват заплаха за Русия. А те ще представляват заплаха, защото така е замислено
всичко.
И точно тук е сърцевината
на плана.
Няма да се впускам в подробности как ответният удар
на Русия по „новочленките” може да бъде провокиран.
ЗОПА са майстори в провокациите за започване на война,
вече 200 години англосаксите
отработват този техен любим
трик.
Стр. 2

къде идват омразата към Русия
и русофобията. Те са чиста проба провинциални комплекси
на ограничен ум и политическа
посредственост.
Поради своята провинциална
елементарност и първичност
каквито и нюанси да добавяме
към този образ, неговата типология няма да се промени и ще си
остава една и съща. Защото пораждащите я причини не се променят и дори не се долавят някакви нови нюанси в тях. Русофобията е най-елементарно чувство,
обществено състояние и идеология. Тя не умее дори да си измисли риторика, която да я прикрива и оправдава.
Страхът и омразата пораждат нов страх и нова омраза! Те озлочестяват мисленето и постъпките, отношението към другите, желанието да
се премахват физически препятствия и опоненти. И непременно да се доказва лоялност
към новите господари. Защото русофобията е непременно
слугуване на господари, които
враждуват с Русия и задължават съюзниците си да й пречат
с всички средства. Нашичките
им робуват охотно, стараят се
много и често надминават дори
господарите си в своята ненавист към Русия.
Първосигналните реакции,
които са инстинктивни и трудно
контролируеми, когато не се владеят и не се поставят под властЗОПА вече започнаха да
прехвърлят на територията
на новите членки ракети и
муниции и то не за да помогнат реално на бойни действия в Украйна, а за това да
направят „новочленките” неизбежна мишена.
Например, ако от Полша
полети към Русия даже неголяма ракета, то от Калининградска област ще последва неизбежен отговор и ето как на
това място

та на разума, настояват за бързи
действия, отговори, предупреждения към непокорните. А глупостта не се възпитава и облагородява. Тя всичко знае и
може, права е във всичко и вярва единствено на себе си. Няма
как да й обясняваш, че екстремните й чувства са неоправдани,
а онова, което знае за Русия, която ги предизвиква, е съвсем невярно, погрешно и е измислено
от болни мозъци. Като й обясняваш, само я озлочестяваш и й
даваш причини да те подозира
и мрази.
Това е русофобията.
Понеже е елементарна във
всичко, тя използва само елементарни аргументи, които многократно повтаря, защото други няма. Те пък винаги са
погрешни. Тя разчита, че пред
нея стои неосведоменост, за да
й повтаря и я обвинява, че е дебелоглава, сляпо вярваща, та
дори и продажна, и предателска. И току ще й цитира извадена от контекст мисъл на виден
възрожденец колко зла и жестока е Русия и колко ни мрази
и иска да ни пороби.
Виждаме я днес тази българска русофобия в целия й мащаб и блясък. Но и в обичайната
й разпищоленост, в самочувствието на все още не притисната
от обстоятелствата и вярваща,
че този път правото е на найстрана и така ще бъде оттук насетне.

И днешната русофобия е типично либерална реакция срещу Русия, славянството и православието. Но е реакция на изплашените, които си мислят, че
са смазали могъществото й и са
покорили веднъж завинаги света
под своите „европейски ценности“. Иначе, либералите мразят
Русия „по презумпция“; мразят
всичко руско, дори и високата
й литература и култура, големите й имена, личности, исторически събития. Тях най-много ги
мразят, защото не ги разбират,
а няма кого да им противопоставят, за да докажат правотата
на „европейските ценности“.
Русофобията е дълбока и
безпощадна омраза, а не само
политическо отношение към
Русия и руското. Омраза и към
русофилите и всички, които
обичат, подкрепят и вярват на
Русия, руската литература и
култура. Силата на тази омраза
в българската политическа реалност е неизмерима. И се увеличава, когато срещу нея няма ответ,
съпротива, възпиране. Колкото
повече й се позволява да се проявява, толкова повече нараства
нейната стръв срещу политическия противник и се превръща в мракобесие. Особено когато нещата в държавата не вървят,
а ефектът от антируската пропаганда е нищожен.
Русофобията е още и глупост! Иначе как да си обясним
перченето на русофобски на-

строените ни държавници пред
Русия и незачитането й като велика държава, от която зависи
съдбата на България? Трудно се
забравя сравнението „бензиностанция с ракети“. Авторът й се
изживява като остроумен, а произнася неизмерима глупост.
Толкова глупави са били и други наши държавници в други
времена, безпаметно обикнали
всесилния тогава Хитлер. И получили за тази си глупост тежки
наказания.
Няма съмнение, че българските държавници винаги са подложени на натиск отвън и отвътре. Те трябва да отговарят на
изисквания, които чужди държави им поставят и изискват от
тях компромиси и определено
поведение. Но това, което днес
виждаме, съвсем не е резултат
само от натиск. Това си е чиста
проба русофобия в двете й найкрайни проявления: мракобесие и глупост. Поведението на
държавата ни не е стихийно, а
е обмислено, последователно и
осъзнато.
Русофобията задълбочава
реалните икономически и социални проблеми в държавата
и все повече ги превръща в неразрешими. Увеличават се бедността и мизерията, а лошото
управление стимулира корупцията и още повече профанира
културата и образованието.
Към това ни води русофобията! И ще постигне целта си!

Може ли да се предотврати

започва голяма европейска
война.

Надава се вик: „Русия нападна свободна Полша!”
Ще припомня за тези, които не обичат историята. Под
една или друга форма така е
било много пъти и за Полша
винаги е завършвало зле или
много зле. Но поляците не ги
интересува историята, те просто я ненавиждат, и затова не
знаят всичко това.
И когато „новочленките” мишени изпълнят ролята си,
големите страни от НАТО, а
именно Франция и Германия,
ще бъдат притиснати от ЗОПА
към стената в крайно неудобна поза.
Англия няма нужда от при-

тискане. Владетелката на моретата стои в тази поза вече десетки години. А Франция и Германия ще бъдат поставени пред
свършен факт. „Що за основни
членки на НАТО сте, ако оставите Русия пред очите ви да разтерзава многострадална Полша и оставяте само на нашите
морски пехотинци да я защитават. Наистина изпратили
сме засега само 300, но останаВЪПРОС НА ДЕНЯ

лите скоро ще се присъединят
към тях. И ако вие, страхливи
германци, които толкова години успешно защитавахме, не се
включите да воювате, ние ще
престанем да ви гарантираме
спокойствието, а сибирската
мечка след поляците ще разкъса и вас.”
И по-нататък ще последва

ще внушават, че няма как да не
се воюва, след като мечката е
нападнала. По-добре е това да
става на територията на тези
диви и непълноценни поляци,
словаци, чехи и унгарци и още
по-добре в Румъния. Румънците са много, доста прости са
и няма защо да се жалят, особено румънските цигани, които като кърлежи са се впили в
ескалация на конфликта.
На големите членки на НАТО европейската социална систеброй 25, 21 юни 2022 г.

Н

е може министър-председателят да внася
чуждо предложение без
свое мнение. Той не е куриер, а премиер“. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос за предложението на Френското председателство на Съвета на ЕС, свързано
с европейската перспектива на
Република Северна Македония.
Държавният глава посочи, че кабинетът така и не е успял да изработи българско предложение, а сега
внася френското, прехвърляйки
цялата отговорност върху Народното събрание, без да заяви позиция.  
Президентът припомни също,
че многократно е заявявал своята
позиция, както по време на заседанието на КСНС от януари, така
и в обръщенията си към Народното събрание и българския народ.
„Предложенията на Френското председателство са определено
стъпка в правилната посока, но остават редица въпроси, които трябва да бъдат изяснени преди да се
вдигне ветото“, подчерта държавният глава. По думите му вписването на българите в Конституцията на РСМ преди началото на преговорите е задължително, но недостатъчно условие. Румен Радев
призова и за изработването на
ясни механизми и измерими критерии за изкореняване на десетилетната политика на дебългаризация, кражба и фалшификация на
българската история, възстановяване на разрушени паметници
и знаци на българщината в РСМ,

„

Парламентът
се е превърнал
в тържище
Президентът Румен Радев вижда и онези неща,
които всеки знае, но малцина говорят

войната в Eвропа?
ма. Така че, германци, повоювайте на чужда земя, докато не е
станало късно!
И т.нар. „санитарен пояс”
около Русия ще стане бойно
поле, както в предишните две
световни войни.
Разбира се германците и
французите не желаят, и не могат да воюват, но важно е началото. Когато им поднесат информация от рода, че Русия е
ударила новите членки с тактическо ядрено оръжие и, че
следващите наред ще бъдат те,
германците, последните няма
да имат избор.
И никой няма да разследва
дали наистина е долетяла руска ракета или сапьори от американски „спецназ” са заложили ядрен фугас някъде близо
до границата с Беларус, след
което са се качили на хеликоптера и сега с интерес гледат по телевизията в германската база
как поляците се борят с радиоактивното заразяване.

на в Европа днес, знаят само
ЗОПА, защото това е техен
проект.
Можем да се досещаме и
ние: за Русия тя ще бъде лошо,
а за Европа нещо много лошо.
От една страна в Европа сякаш
няма кой да воюва с Русия, армиите на големите членки са малобройни и неубедителни. С изключение на Франция, но там
пък има традиция от времето
на Втората световна война,
когато два милиона френски
войници веднага се предадоха на вечните си врагове - германците и после се чувстваха
комфортно.
От друга страна, ако войната се проточи по украински образец и стане хибридна, геноцидна, с масово унищожаване на мирното население, продължителна и кървава, такава
каквато беше изпробвана в
Югославия, а сега се отработва
в Украйна, то европейците могат да бъдат въвличани в нея
постепенно, както сега правят
Ограничената война в
с украинците и, както започЕвропа като еврочорба
Как би изглеждала ограни- ват с прибалтийците. Именно
чена, но все пак голяма вой- това е рецептата, предписана
брой 25, 21 юни 2022 г.

от д-р ЗОПА.
Европейците е по-лесно да
бъдат въвлечени, защото те никога не са обичали Русия, винаги са воювали с нея, а в същото време украинците и руснаците винаги са воювали именно с тях и не само са воювали, а
са ги и побеждавали.
И когато този кървав сблъсък в Украйна приключи, те
отново ще бъдат заедно, такива каквито са били винаги.
Както казват в Русия: „Гените с
пръст не можеш да изтриеш!”
Затова ЗОПА старателно
прикриват от Европа ужасите на геноцидната война в Украйна. На Европа й се готви
същото, но защо предварително да я разстройват или, не
дай боже, да я подготвят.

опазване на българското културно-историческо наследство, изкореняване на езика на омразата,
както и за реабилитация на всички жертви и репресирани само заради това, че са продължили да се
наричат българи. „Очаквам българското правителство категорично
да изясни всички тези въпроси, да
изисква ясни механизми и гаранции
и да отстоява българския интерес“,
подчерта държавният глава.
Помолен да коментира призива
на премиера да застане заедно с
него на правилната страна на историята в борбата срещу задкулисието, държавният глава посочи,
че борбата с корупцията изисква
съдебна реформа, която е спряла.
„Тук трябва да сме изключително
ясни, че хората, с които водихме заедно борбата с корупцията и беззаконието и продължаваме да я водим,
много от тях са извън парламента.
Постът на министър-председателя
концентрира в себе си голяма власт
и ако има проблем с доверието, той
се решава не на улицата, а с управленски решения и действия“, посочи още Румен Радев.
„Още от древни времена търговията е не само с парични средства“, заяви още президентът в отговор на въпрос за отправен призив
да представи доказателства, че парламентът се е превърнал в тържище и че се купуват депутати. „Трябва да си политик със стаж, за да се
научиш да не виждаш това, което
всички знаят. Тъкмо тази социопатия е причината за разрива между
българския народ и политическата
класа“, добави държавният глава.

лямисти, които да застрелят
още две дузини „Шарли Ебдо”, и
Франция ще се подпали. Защото една трета от нейните граждани вече не са французи.
Ами ако неочаквано от украинските фашисти се формира един нов „Евроидил” и
главорезите се насочат към
Европа, ще стане наистина доста забавно. С руските воини тези
бандити нямат никакъв шанс,
но с европейските бюргери ще
правят каквото си поискат.
ЗОПА действат глобално, но Европа по принцип не разбира
това. Европа все още е клуб на
национални държави, които
исторически, стотици години
живеят в своя ареал и наподобяват аквариуми с рибките си
в тях.
Тези аквариуми ЗОПА вече
Европа я теглят към война,
с действия не само отвън, слага на огнището и ще вари
но и с подривна дейност въ- своята еврочорба.
Как Русия може да
тре в нея. Тази дейност на ЗОПА
предотврати
голяма война в
още не е разбрана в Европа, а
Европа?
нейната цел е разпалване на
етнически, расови и социалЗасега такава възможност
ни конфликти, които да подко- съществува.
пават стабилността на европейПланът на ЗОПА трябва да
ските страни.
се разрушава от самото начаДостатъчно е да се сблъс- ло и последователно във всичкат французи с нефранцузи ки етапи. Първият етап е да не
като се включат радикални ис- се позволи на ЗОПА разпалваАКТУАЛЕН ГЛАС

не на голяма война в Украйна.
Русия може да разреши украинския въпрос оперативно и
необратимо. По какъв начин? С
военни средства, с „мека сила”,
с комбинация на едното и другото, което наричат „хибридна
война” - не е принципно решение.
Главното е да се изключи възможността Европа да
бъде въвлечена в украинската
авантюра като се приключи с
авантюрата.
Да се раздели „независимата” (Украйна, б. пр.) на няколко парчета, от тях някои отново да се съединят, отново да
се разделят и след това пак да
се съшият, ако се наложи да се
унищожат есесовските бандитски батальони на Националната гвардия, да се прогони от Киев тази позорна хунта, а украинската армия, тези
нещастни младежи, родителите на които не можаха да намерят по сто долара за рушвет, нито смелост да избягат в
Русия от мобилизацията, обратно - не трябва да се унищожават, а да се поощряват.
Нека след това в параден строй
да преминат по Крешчатик.
На стр. 4
Стр. 3

С

лушайки взаимните обвинения, които си отправят доскорошните „съдружници в престъплението“ от „Продължаваме промяната“ (ПП) и
„Има такъв народ“ (ИТН), съответно в продължаване на
корупционните практики от
времето на Борисов и респективно в национално предателство по темата за Северна
Македония, човек неволно си
казва: Боже, какви хора са ни
управлявали! Какво ги свърза и
държа заедно досега, освен парите? Това питане стана още
по-актуално, след като от ПГ на
ИТН се отцепиха няколко депутати, които осъдиха авторитаризма на вожда от Учин
дол. На различни брифинги и
индивидуални медийни изяви, отцепници и правоверни
си размениха такива квалификации и компромати, каквито парламентарната история
не помни. Срещу отцепника
Радостин Василев, пажовете на Слави размахаха дори аудиозапис, в който той заплашва депутатка, че „ще й прати
едни хора“, ако не се присъедини към бунтовниците. Бившите му партийни другари
Станислав Балабанов и Тошко Йорданов го нарекоха „мутра“. Е, наистина няма такава партия! Добре че ИТН не
сформира правителство, когато имаше най-много депутати в парламента. Защото,
както заяви Радостин Василев, „Мафията проби ИТН“.
А пък неговите настоящи опоненти обявяват самия него за
мутра и наричат предатели отцепилите се от ИТН депутати.
От стр. 3

Русия, разбира се, отново
ще бъде обявена за агресор,
разбира се, ще има нови санкции, но няма да се случи найлошото - дълга и кръвопролитна война с Европа. На Русия
тази война не е нужна, нищо от
Европа не искаме да завоюваме или да грабим.
Украинският въпрос Русия
може да реши и чрез замразяване на конфликта, но това е
временно решение и никой не
може да каже кога ЗОПА ще започне размразяването му.
Русия е осъдена да реши украинския въпрос, това е екзистенциален въпрос на живот и
смърт. В Русия назрява разбиране за това, но разбирането
трябва да стане масово.
Братята-славяни се
повеселиха и стига.

Порокът, опрян на

Петко ПЕТКОВ
Дали и с какво ги е купил Кирил Петков, това тепърва ще
научим. Но е факт, че в момента „предателите“, които според Кирил Петков са предпочели България пред партийния си
лидер, ходят с охрана…
Ако това ще ви успокои,
Стефан Цвайг в знаменитата си творба „Фуше. Биография
на един политически мъж“ описва подобен брак по сметка
между прочутите със своето
интригантство и взаимна неприязън бивши министри на
Наполеон Бонапарт Талейран
и Фуше: първият, министър
на външните работи; вторият - министър на полицията.
Когато след поражението при
Ватерлоо император Наполеон Бонапарт губи властта, а армиите на победителите застават пред вратите на Париж, за
да поставят на трона Луи ХVIII,
брат на обезглавения от якобинците Луи ХVI, пръв услугите си предлага на новия монарх Талейран, бивш владика,
вече женен. И тъй като, както
пише Цвайг, в този двор той
се нуждаел от по-черен фон,
ствено като пушечно месо.
На новите членки ще им
се наложи да проумеят, че ако
тяхното членство в НАТО продължи, дори и Русия да успее да реши успешно украинския въпрос, техните страни
все пак могат да станат бойно поле. За тях НАТО не предвижда друго бъдеще.
А в случай, че голяма европейска война започне на тяхна територия, то краят на тази
война те така и няма да видят, защото от техните страни
няма да остане нищо.
Защото тази война ще се
води с оръжие, с което в Европа никой не е воювал. Това
е страшно оръжие, с което
янките безнаказано и едностранно бомбардираха сърбите, но това беше само наказателна акция, не и война.
Всичко това лесно може да се
обясни на новите членки, те ще
го схванат, защото повечето от
тях мислят по същия начин (с
изключение на поляците).

След решаването на украинския въпрос, а дори в процеса на неговото разрешаване,
Русия може да обясни на братята-славяни, че тяхното ново
За Словакия и Унгария
членство в агресивния блок
НАТО, е приключило. ПовесеНе янките ще бъдат губелили са се и дотук. Че НАТО не щи в тази война, те няма да
предвижда изобщо да ги за- станат мишени на руските ращитава, а те са му нужни един- кети „Булава” и „Сатана”. ГолеСтр. 4

предложил на краля за министър вездесъщия интригант и политически хамелеон
Жозеф Фуше. Първоначално
кралят казал „Никога!“, после
приел натрапника при условие той да му отвори вратите на
Париж. Цвайг продължава така:
„И Талейран, бивш владика, после републиканец, после служител на императора, въвежда
другаря си Фуше при Луи ХVIII
в Ньойи. За да крачи по-леко,
куцакът е положил ръката си
върху рамото на Фуше - „порокът, опрян на предателството“, отбелязва подигравателно Шатобриан, и така двамата атеисти и опортюнисти
се приближават братски към
наследника на Людовик Светия. После Талейран се нагърбва с тежкия дълг да предложи
на краля убиеца на брат му за
министър“.
Всъщност Фуше не е убил
лично крал Луи ХVI, а само е
гласувал за неговото обезглавяване, въпреки че ден порано е уверявал в обратното.
Преди да умре на остров „Света Елена“ в Индийския океан,
Наполеон ще каже: „Аз узнавах
истината само от предатели“.
И още: „Аз познавах само един
истински съвършен предател:
Фуше“. А пък Фуше ще сe оправдава: „Не аз измених на Наполеон, а Ватерлоо“.
Кой в нашия случай е Талейран и кой е Фуше? Кой натресе
ИТН за коалиционен партньор
на ПП, за да твърдят „правилните“ медии, политолози, со-

циолози, социални антрополози, политически психолози и
прочие пропагандни шарлатани, че Путин бил натиснал
бутона на Слави, за да предизвика политическа криза,
хаос, нестабилност и раздор
в българското общество? Путин ли го накара по-рано да
ритне кросното, когато партньорите му отказаха да подкрепят правителство на ИТН
с кандидат-премиери Николай Василев и Пламен Николов? И когато Слави отказа
да подкрепи кабинет с мандата на БСП? Кога борците за
„нулева корупция“ Кирил Петков и Асен Василев разбраха,
че министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, номиниран от ИТН, толерира пътно-строителни фирми, получавали незаконно щедри
обществени поръчки от Бойко Борисов? И съответно, след
като Кирил Петков е показал
на Станислав Балабанов, докато пътуват за Киев, хвърчаща бележка, в която като първа точка е отбелязано вдигането на ветото над Северна
Македония за започване на
преговори с ЕС, защо чак сега
от ИТН ни светнаха за готвеното голямо национално предателство? Дали не са се надявали чрез мълчанието си по
въпроса за готвената измяна,
да прокарат Любомир Каримански за шеф на БНБ и чрез
него да изчистят дълговете на
закъсалата 7/8 ТВ? Дали не бяха

хвърлили око и на поста председател на КПКОНПИ, поради
което не одобриха кандидатурата на Бойко Рашков за шеф
на антикорупционната комисия? Верни ли са предположенията, че ИТН има защо да се
страхува от евентуални разследвания на въпросната комисия? Казват, че тя щяла да е
бухалка в ръцете на управляващите, но кого пазят хората на Слави Трифонов? Борисов или Делян Пеевски и
ДПС? Показателно е предложението, направено от ДПС-депутата Александър Несторов в
Парламентарната комисия за
превенция на корупцията, да
се въведе възрастово ограничение от 65 години за кандидатите да оглавят КПКОНПИ
и председателят да се избира
с 2/3 от гласовете на депутатите. Очевидно 67-годишният
Бойко Рашков буди основателни притеснения в „най-евроатлантическата“ партия ДПС. В
поредната си екранна проповед
срещу коварния партньор ПП,
Слави Трифонов попита къде са
4-те милиарда лева, източени
от енергетиката, забравяйки,
че тя се оглавява от номинирания от самия него Александър Николов. Между впрочем,
собственият му заместник Пламен Данаилов изрази несъгласие с позицията, отстоявана
от Николов по въпроса за преговорите с „Газпром експорт“. Той
сподели, че от ИТН са за продължаване на преговорите и договора за доставката на руски

Може ли да се предотврати

мите страни-членки на НАТО
не бива да се надяват на руска
окупация. Няма да има масови изнасилвания на европейски
жени, закопнели за мъжки ласки
в морето на еднополовата евролюбов. Да, всички в Източна
Европа, с изключение на поляците, са готови и очакват със затаен дъх подобно историческо
обяснение.
Да приключат новочленството си в НАТО за Словакия
и Унгария ще означава вместо
потенциално бойно поле за сблъсък с Русия, те да предпочетат
неутралитет, гарантиран им
от Русия и от големите страничленки.
Гаранции от ЗОПА на този
исторически етап на развитие
вече няма да са необходими.
На поляците, които отново
нищо няма да проумеят, трябва
просто да им се каже: „Няма да
има никаква поредна подялба на
Полша!”. Защото такава Полша
не е нужна никому и ако тя е необходима на самите поляци, тя
трябва да стане част от неутралния пояс на безопасност около

Русия. В противен случай бойно поле ще стане само тя.
Такива обяснения могат да
подействат дори на поляци.
Бих отбелязал, че във войнствеността на днешните поляци лично аз се съмнявам. Те са
увлечени в поправка на клозетни чинии по цяла Европа. Там
вече наброяват няколко милиона.
И ако, не дай Боже, на хоризонта се появят руски ракети, в Европа поляците ще станат още повече. А за всички тях обаче десет
или двадесет милиона, клозетни чинии за поправка няма откъде да се намерят.
Размерът на големите
страни-членки на НАТО няма
да има никакво значение.

Накрая същото, което ще
бъде обяснено на новите членки на НАТО, ще трябва още
по-подробно да се обясни и
на големите членки на НАТО.
Да им се каже, че те може да са
много големи, даже велики, но
това няма да има никакво значение. Те ще загубят тази война, защото янките заради тях
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няма да се подложат на удара
на руските ракети „Булава” и
„Воевода“ („Сатана” по американската версия).
За Европа ограничената
война с Русия няма да изглежда
романтично, а страшно - примерно така, както ЗОПА воюваше с Югославия. Ще има ракетно бомбени удари, на които големите стари членки
няма да имат отговор, ще има
огромен поток от мигранти.
Поляците най-бързо ще
потеглят, след тях разбитите, но въоръжени бандеровци
с опит в изтребване на мирно население, ще има социални взривове вътре в страните,
ще бъде последното историческо поражение на Европа в
една война, която после ще нарекат задължително „световна”, вместо планираното бавно угасване в разкош.
И след това поражение Русия, както винаги досега е ставало, ще започне да диктува своите условия и да рисува новата карта на Европа и,
да обяснява на новите и стари
брой 25, 21 юни 2022 г.

предателството!

газ, докато се осигури алтернативен доставчик. Данаилов
разобличи и вицепремиера
Асен Василев, който се намесвал в работата, както на министерството на енергетиката, така
и на държавните дружества под
шапката на БЕХ. Така потвърди
подозренията, че и в енергетиката има две политики, както
във външните отношения.
Много въпросителни повдигат и обвиненията на Кирил Петков и Асен Василев
срещу бившия министър на
регионалното развитие Гроздан Караджов, също от квотата на ИТН. Защото той пък
размаха документи, показващи, че 3,9-те милиарда лева
за изплащане на извършените пътно строителни дейности, са одобрени от самия премиер на заседание на МС. За
единия резил, ще се наложи да
се потърси международен арбитраж, който да отсъди кой
е прав и кой е крив в срамотната кавга между бившите ортаци в управлението. Може би
Боряна Димитрова от „Алфа
рисърч“ е права да твърди, че
кабинетът е на етап „Умирай
трудно“, но според мен то поскоро е на етап „Мисията невъзможна“. Падането му не е краят
на света, а само край на агонията, за която говори Слави Трифонов. Обаче конституционалисти като доцент Киселова, твърдят, че Кирил Петков може да
продължи да управлява, като
не внесе в НС предложение
за смяна на подалите оставка

министри от ИТН. И той потвърждава думите им, опитвайки се успешно да уговаря депутати от ИТН да продължат да
подкрепят правителството и
предложения от него актуализиран бюджет. Но, ако твърденията на Дългия, че в държавата няма пари, се окажат верни,
дали народът ще позволи на
аматьорите от Харвард да продължат да се учат на бръснарство върху главата му? Особено, когато страната стигне до
ръба на пропастта, докато Петков и Василев се къпят в розови
сънища. Икономиката, истинската, а не тази, която ни се рисува от ПП, в крайна сметка ще
отреже краката на лъжата. Тогава дори привържениците на
Асен и Кирчо ще се почувстват
излъгани и ограбени и по улиците отново ще проехтят викове „Оставка!“ Тогава и предсрочните избори може да не
бъдат изход от кризата. Защото тя ще е прераснала в катастрофа: за народа, но и за „политическата шайка“, нарекла
се „политически елит“. Разбира

З

се, нашите политически шарлатани пак ще се опитат да се
оправдават с руския натиск,
шпионажа, „петата колона“
на Путин, както и с войната
в Украйна и нейните отражения в света. Няма да получат
нито разбиране, нито съчувствие, още по-малко одобрение.
Но съвсем реална е опасността
избирателите, колкото и малко от тях да отидат до урните и
машините за гласуване, да си
харесат някой нов Месия. България, обаче, няма време за
експерименти и нови политически проекти, тя се нуждае от
нова, прабългарска политика
и хора, които ще я прилагат
напук на външния натиск. Евроатлантическата демагогия
не е политика за народа, а паразитиране върху гърба на народа, рисувайки му светло европейско бъдеще без русофилия. Земният евроатлантически
рай е химера, също както и небесният, от който още никой не
се е върнал. „Цели сме изгорели
от парене и пак не се научихме
да духаме“, пише Левски.

а да завършим по-оптимистично, ще припомним думите на героя на Христо Бойчев от „Полковникът птица“:
„Преживяхме комунизма, ще преживеем и демокрацията“. Към това ще добавим само, че ще я преживеят оцелелите от експериментите на поредица „успешни“ правителства, включително тези на Бойко Борисов, на Кирил Петков
и Асен Василев. Шансовете този парламент да излъчи нов кабинет са и нищожни, и опасни. Току-виж Борисов и Карадайъ се сдушили и с подкрепата на купени „народни избраници“
от други парламентарни групи сформират поредното „правителство на националното спасение“. А кой ще ни спаси от
„спасителите“?

войната в Eвропа?

членки на НАТО целите, кои- пречат на превръщането на
то ЗОПА преследват с войната човечеството в глобално стамежду Европа и Русия.
до. Загубят ли държавите си, европейските народи лесно ще бъЕвропейските държави и
дат унищожени. Без държавнароди повече не са нужни
ност те ще се окажат беззащитна ЗОПА.
Целите на ЗОПА не са ясни ни. Тази мисъл за европейците,
само на слабоумните, но не обаче, все още изглежда дива и
всички страни-членки на НАТО невероятна.
са такива. В резултат на тази Първи на опашката ще бъдат
евробюрократите.
война ЗОПА мислят да повторят успеха от предишните две
Ако ЗОПА, с помощта на
световни войни. Европа и Ру- война, успее да ликвидира евсия да се обезкръвят, а Китай ропейските държави, първи
да падне на колене, след като на опашката за унищожаване
загуби най-големия пазар на ще се окажат тъкмо тези евросвоите стоки. Ако войната в Ев- чиновници и евробюрократи,
ропа се осъществи, то Китай ще които сега послушно въвлибъде следващият, чакащ за при- чат Европа във война.
ем на опашката при д-р ЗОПА.
Да, те ще бъдат ликвидираЗамисълът на ЗОПА е ев- ни първи, защото знаят много
ропейските държави да бъдат неща, излишни свидетели са,
унищожени един път завина- а освен това, те в известен смиги. С помощта на Евросъюза това съл също представляват държане се получи, те се оказаха жиз- ва. Слаба, колонизирана, васалнеспособни. Ето защо следва на, но все пак държава. Но подда бъдат унищожени с разпал- държайки курс на война с Руване на война.
сия, те затягат примката около
ЗОПА по принцип се бори шията си и нямат шансове за
с националните държави. Те оцеляване.
брой 25, 21 юни 2022 г.

Ако не вярвате, отворете очи и погледнете какво се
случи на чиновниците в тези
страни, на които ЗОПА унищожи държавността: Либия,
Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен, Египет. Списъкът може да
бъде продължен.
Русия повече няма да спасява
Европа.

Родина

Димитър ПОДВЪРЗАЧОВ
Обичам те като жена
повлякла ме с безброй оглавници.
О, малка, хубава страна
на изпращелите държавници.
Все тъй си детски жалка ти
и в робство, и във независимост —
тъй-важно – весела - почти
измислена за симплицисимус.
Обичам те като жена
със хиляди чаровни прелести о, бедна, хубава страна
на алчни, допотопни челюсти.
Как всички твои синове
от твоя образ са клиширани:
дългът към тебе ги зове
към непрестанно ампутиране!
И ако ний пък се кълнем,
че във борба за теб ще паднеме то знай, че ние не крадем,
защото няма как да краднеме!
Обичам те като жена,
която шепне обещания о, малка, хубава страна
на общогражданско мълчание!
ки че отново сме добре въоръжени и ще продължим да се въоръжаваме. И всички ваши ПРО,
уж срещу Иран, са сапунен мехур и повод янките да направят
от вашия двор мишена за нашите ракети. А руското ПРО е
уникален феномен в историята, пред който янките треперят
в безсилна злоба. Защото една
изпратена от германска база или
самолетоносач ракета „Томахавка” нашите С400 ще прихванат
още в полет, а кой ще лови нашия отговор с „Искандери” или
други още по-страшни ракети,
за които ми е даже неудобно да
говоря. „Искандери”-те, разбира
се не са така импозантни като
тумбестите „томахавки”, но затова пък „летят на ята и да се
унищожат всичките не е по силите на никой”.
А да ви припомним накрая, че
след ЗОПА и ние не закъсняхме
да обявим, че „превантивен удар”
е част от руската военна доктрина.

Не нарисувахме ли доста
мрачна картина? В Европа в
никой случай няма да повярват
на нея.
Не, картината наистина е
страшна, но може да стане още
по-страшна, ако се пусне в ход
оръжие за масово поразяване. А гаранция за това никой не
може да даде.
Русия, както и в миналото,
така или иначе ще оцелее, но за
Европа това не може да се каже.
Ако Европа не прояви воля за съпротива, т.е. воля за живот, то
този път Русия няма да я спасява. Русия ще спасява себе си.
Сега тя няма друг избор освен
да каже на европейците: „Елате Масово движение за мир на
европейците.
с добро, в противен случай ще се
случи както винаги, но много поРусия притежава още един
лошо”. ЗОПА стратегически ви огромен и практически неизразоръжи, но да воюваме за ползван ресурс - едно мощно,
вас не възнамеряваме, въпре- ефективно и масово движеБЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

ние на европейците за мир,
което да обхване и част от
т.нар. политически елит.
В Европа днес изживява
последните си години стандартната парламентарна демокрация. Все още европейските лидери реално се избират. Докато не е станало късно,
необходимо е тази възможност
да бъде използвана.
За да възникне движение
за мир, на европейците трябва да бъде описана простата картина на тяхното бъдеще по начин достъпен за възприемане на нивото на тяхното инфантилно политическо
съзнание. Най-добре е с TVверсия, защото европейците на
практика вече не четат, а само
слушат и гледат.
Няма нужда да ги плашим,
защото те и без това са доста страхливи. А само търпеливо да им показваме истината за
бъдещето.
Ако европейците можеха
да видят ставащото в Украйна
на собствения си телевизор,
цялата ситуация би могла да
бъде коренно различна.
Превод:
Румен ВОДЕНИЧАРОВ
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Отново дом
за нежния бард
на революцията
д-р Радко ХАНДЖИЕВ
Bulgarian Press Pool-Budapest

Празник в къщата-музей „Христо Смирненски”

С

лед близо две десетилетия чиновническа
немара, музеят на поета Христо Смирненски на ул. „Овче поле“ в София
най-сетне бе възстановен. Найсетне, защото по време на т.нар.
Тройна коалиция в Министерството на културата бе депозиран идеен проект за 4-5 етажна сграда, между колоните
на която да се съхрани къщата
на големия пролетарски бард в
оригиналния й вид. А в сградата
да се настани Националния литературен музей с библиотека
и хранилище (и до днес музеят
няма подходяща сграда!); да се
изгради сценична зала с 200-300
места за провеждане на литературни прояви и салони, в които
да се разгърне постоянна експозиция на историята на българското изящно слово. Идеята бе
материално обезпечена: теренът на ул. „Овче поле“ бе общински (няма да се обезщетяват
собственици), а средствата за
строежа можеха да се наберат
от продажбата на трите апартамента в центъра на столицата, които са собственост на
музея, но не са паметници на
културата.
Ала за мисловните възможности на тогавашните „културни“ чиновници, този идеен проект изглежда е бил с повишена трудност, в резултат на което музеят бе трайно затворен.
Слава Богу, нека благодарим
днес на община „Възраждане“,
на сетнешни ръководства на
Министерството на културата и на родолюбиви спонсори
за възстановяване къщата на
поета. Още повече, че догодина патриотичната общественост
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трябва да отбележи 125 години
от рождението му.
Официалното откриване се
състоя на 15 юни сутринта, в
двора на къщата, на ул. „Овче

поле“ 116. Присъстваха видни
представители на изящното
слово, сред които председателят на СБП, поетът Боян Ангелов, уредникът на музея д-р

СЕДМИЦА

Елена Алекова и многобройни
почитатели на творчеството на
„нежния бард на революцията“,
както го определи преди години
напусналият ни неотдавна ли-

тературен колос проф. Чавдар
Добрев.
Празникът започна с акапелното изпълнение на красива
македонска песен от вокалния
квартет „Светоглас“. Водещият
проявата Атанас Капралов –
директор на Националния литературен музей, окачестви творчеството на Смирненски като
„духовна памет на България“.
Специален гост на откриването бе вицепрезидентът Илияна Йотова. В прочувственото
си слово тя подчерта, че Христо
Смирненски е „стълб на българската поезия“, визирайки
не само една от последните му
творби – сатирата „Приказка за
стълбата“, а и изключително
талантливото пресъздаване
образите на нищите трудови
хора, огорчението от суровата действителност, но и – найвече – тържественото усещане за идването на новия свят,
към който са устремени мечтите му.
В празника се включи поетът Георги Константинов със
стихотворение, посветено на
Смирненски, а ученици от 43 ОУ
„Христо Смирненски“ в столицата обраха овациите на публиката с рецитал на „Братчетата на Гаврош“.
В обновената къща-музей
посетителите ще се докоснат до
автентичната атмосфера, в която от 1916 до 1923 г. е живяло
прокуденото от родния Кукуш семейство Измирлиеви.
Именно тук Смирненски създава едни от най-вдъхновените си поеми и публицистични
творби. Изложбата следва хронологично и тематично жизнения и творческия път на поета. В залата на втория етаж са
експонирани оригинални лични вещи, подарени на музея
от родствениците на поета; кореспонденции, оригинални
ръкописи, снимки и първите издания на негови произведения. Сред по-интересните
експонати са джобен часовник,
театрален бинокъл, инкрустиран със седеф, фотоапарат с
комплект декоративни плаки,
тетрадка с късни творби, както и предсмъртния му бележник.
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Приказка за стълбата
Посветено на всички, кои- и колко са нещастни хората! О,
то ще кажат: „Това не се отна- вие там горе, вие...
Това говореше млад мося до мене!“
мък, с изправено чело и стис— Кой си ти? — попита го нати в закана юмруци.
— Вие мразите ония горе?
Дяволът...
— Аз съм плебей по рожде- — попита дяволът и лукаво
ние и всички дрипльовци са мои се приведе към момъка.
— О, аз ще отмъстя на тия
братя. О, колко е грозна земята
принцове и князе. Жестоко ще
и колко са нещастни хората!
Това говореше млад момък, им отмъстя зарад братята
с изправено чело и стисна- ми, зарад моите братя, които
ти юмруци. Той стоеше пред имат лица, жълти като пясък,
стълбата — висока стълба от които стенат по-зловещо от
бял мрамор с розови жилки. декемврийските виелици! Виж
Погледът му бе стрелнат в да- голите им кървави меса, чуй
лечината, дето като мътни въл- стоновете им! Аз ще отмъстя
ни на придошла река шумяха за тях! Пусни ме!
Дяволът се усмихна:
сивите тълпи на мизерията.
— Аз съм страж на ония
Те се вълнуваха, кипваха мигом, вдигаха гора от сухи чер- горе и без подкуп няма да ги
ни ръце, гръм от негодувание предам.
— Аз нямам злато, аз няи яростни викове разлюляваха въздуха и ехото замираше мам нищо с което да те подкубавно, тържествено като далеч- пя... Аз съм беден, дрипав юнони топовни гърмежи. Тълпите ша... Но аз съм готов да сложа
растяха, идеха в облаци жълт главата си.

прах, отделни силуети все поясно и по-ясно се изрязваха на общия сив фон. Идеше
някакъв старец, приведен ниско доземи, сякаш търсеше изгубената си младост. За дрипавата му дреха се държеше босоного момиченце, и гледаше
високата стълба с кротки, сини
като метличина очи. Гледаше и
се усмихваше. А след тях идеха все одрипели, сиви, сухи фигури и в хор пееха протегната,
погребална песен. Някой остро свиреше с уста, друг, пъхнал ръце в джобовете, се смееше високо, дрезгаво, а в очите
му гореше безумие.
— Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци ми са
братя. О, колко грозна е земята

Дяволът пак се усмихна:
— О, не, аз не искам толкоз много! Дай ми ти само
слуха си!
— Слуха си? С удоволствие... Нека никога нищо не чуя,
нека...
— Ти пак ще чуваш! — успокои го Дяволът и му стори
път. — Мини!
Момъкът се затече, наведнъж прекрачи три стъпала, но
косматата ръка на Дявола го
дръпна:
— Стига! Спри да чуеш
как стенат там доле твоите
братя!
Момъкът спря и се вслуша:
— Странно, защо те започнаха изведнъж да пеят весело и
тъй безгрижно да се смеят?...
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— И той пак се затече.
Дяволът пак го спря:
— За да минеш още три
стъпала, аз искам очите ти!
Момъкът отчаяно махна
ръка.
— Но тогава аз няма да
мога да виждам нито своите
братя, нито тия, на които
отивам да отмъстя!
Дяволът:
— Ти пак ще виждаш... Аз
ще ти дам други, много по-хубави очи!
Момъкът мина още три
стъпала и се вгледа надоле. Дяволът му напомни:
— Виж голите им кървави меса.
— Боже мой! Та това е тъй
странно; кога успяха да се облекат толкоз хубаво! А вместо
кървави рани те са обкичени с
чудно алени рози!
През всеки три стъпала Дяволът взимаше своя малък
откуп. Но момъкът вървеше,
той даваше с готовност всичко,
стига да стигне там и да отмъсти на тия тлъсти князе и принцове! Ето едно стъпало, само
още едно стъпало, и той ще
бъде горе! Той ще отмъсти зарад братята си!
— Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци...
— Млади момко, едно стъпало още! Само още едно стъпало, и ти ще отмъстиш. Но
аз винаги за това стъпало
вземам двоен откуп: дай ми
сърцето и паметта си.
Момъкът махна ръка:
— Сърцето ли? Не! Това е
много жестоко!
Дяволът се засмя гърлесто,
авторитетно:
— Аз не съм толкова жесток. Аз ще ти дам в замяна
златно сърце и нова памет!
Ако не приемеш, ти никога
няма да минеш туй стъпало,
никога няма да отмъстиш за
братята си — тия, които имат
лица като пясък и стенат позловещо от декемврийските
виелици.
Юношата погледна зелените иронични очи на Дявола:
— Но аз ще бъда най-нещастният. Ти ми взимаш всичко човешко.
— Напротив — най-щастливият!... Но? Съгласен ли си:
само сърцето и паметта си.
Момъкът се замисли, черна сянка легна на лицето му, по
сбръчканото чело се отрониха мътни капки пот, той гневно сви юмруци и процеди през
зъби:
— Да бъде! Вземи ги!
...И като лятна буря, гневен и сърдит, разветрил черни
коси, той мина последното стъпало. Той беше вече най-горе. И изведнъж в лицето му
грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и юм-

Христо СМИРНЕНСКИ

БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ
Ти целия скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!
Че всяка вечер теменужена
ти виждаш бедните деца
и обидата незаслужена
по изнурените лица.
Съдбата рано ги излъгала,
живота сграбчил ги отвред
и ето ги: стоят на ъгъла,
с прихлупен до очи каскет.
Какво им даваш от разкоша си
ти - толкоз щедър към едни,
а към бездомните Гаврошовци
жесток от ранни младини?
Пред твоите витрини блескави
накуп застават често те
и колко скръб в очите трескави,
и колко мъка се чете!
Но тръгват си те пак одрипани,
с въздишки плахи на уста,
а тез витрини са обсипани
с безброй жадувани неща...
Ти целия скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!
руците му се отпуснаха. Той
погледна пируващите князе,
погледна доле, дето ревеше и
проклинаше сивата дрипава
тълпа. Погледна, но нито един
мускул не трепна по лицето му:
то бе светло, весело, доволно.
Той виждаше доле празнично

ПАМЕТ

облечени тълпи, стоновете бяха
вече химни.
— Кой си ти? — дрезгаво и
лукаво го попита Дяволът.
— Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О,
колко красива е земята и колко
са щастливи хората!
Стр. 7

Война за бъдещето
на човечеството

Ростислав ИШЧЕНКО

Д

нес е стотният ден на
Специалната военна
операция в Украйна
(СВО), която вече на
официално равнище наричат война на Русия със Запада, само че прокси война, война с делегирани пълномощия,
или както наскоро се изрази
Дмитрий Медведев, „война с
пълномощно“.
Всички войни си приличат,
но нито една не повтаря някоя
друга. В крайна сметка, всички те са различни. Операциите
в Грузия, Сирия и Украйна се
провеждаха от една и съща армия (последните две – от по-добре оборудвана технически), но
техните контури са абсолютно
различни. Броят на задействаните средства, сроковете, рисковете, потенциалният им резултат, не могат да бъдат сравнявани по никакъв начин. Залозите
всеки път съществено се вдигаха. В Грузия, Русия, в случай
че загуби, рискуваше само авторитета си в Кавказ (включително и на руските територии от
Северен Кавказ); един провал
на Сирийската операция би
отслабил глобалните позиции
на Москва. А в случая с Украйна Русия се бори за съществуването си.
При това не е важно дали
ще оцелее самата Украйна. Украинската държава може да
бъде срината до основи и напълно унищожена, но на самата Русия ще бъдат нанесени
несъвместими с живота рани.
На такъв изход се надява Западът (и преди всичко САЩ).
От Украйна може и нещичко
да остане, а Русия ще излезе от
схватката като победител. Такъв бе предполагаемият вариант в началото на спецоперацията, през онези няколко дни докато тя все още беше специална
операция, а не
„война с пълномощно“.

На сегашния етап, като се
има предвид количеството и
потенциала на задействаните страни, никой не може да
каже със сигурност къде, кога
и как ще приключат бойните
действия. Америка се мъчи да
удължи конфликта, да разшири фронта на въвлечените в
него страни, да увеличи дълбочината му и да повиши общото
напрежение. Вашингтон има
нужда в най-близко време да
постигне формат на конфликт,
при който всекидневно изразСтр. 8

ходваните от Русия ресурси
(макар и не по абсолютното си
значение, но поне в процентно
отношение) да надхвърлят ресурсите, задействани от Запада
и този формат да се поддържа
колкото може по-дълго.
САЩ се надяват, че в такъв
случай изтощаването на Русия
ще настъпи преди предизвиканата от военно-санкционната
криза икономическа и социална
катастрофа да е принудила Запада да спре войната. Русия не
изключва, че в някакъв момент
Западът може да застане на
маркираните от САЩ позиции.
Ако събитията се развият според
този вариант, Кремъл няма намерение нито да се предава,
нито да капитулира. Москва
предупреждава, че ще отговори „с удар по центъра за вземане на решения“. Т.е., още веднъж
рязко ще вдигне залозите, като
предложи на САЩ и НАТО да
избират между ядрена война и
компромисен мир.
През 1938 г. бъдещият хитлеров генерал-фелдмаршал Вилхелм фон Лееб пише голям труд,
озаглавен

САЩ ще успеят да въвлекат в
конфликта поне част от източноевропейските си съюзници
в НАТО, като му придадат друг
формат: разширявайки фронта и увеличавайки дълбочината му.
Оттук произтича принципът
за
пестене на силите,

заложен от руското ръководство в основата на военната и политическата кампании.
Неизразходваните политически, икономически, финансови, дипломатически, военнотехнически и, разбира се, демографски резерви – всичко
онова, което обединяваме с
общия термин ресурси, са аргумент на Русия в глобалното
противопоставяне.
Освен това Русия е принудена да се съобразява с опасността както от бавното свличане, така и от бързото сгромолясване в един възможен

удар, който убедително да покаже на Запада готовността на
Москва за вдигане на залозите до крайност и, следователно,
безсмислието за по-нататъшно
нагнетяване на напрежението.
На Русия й е необходим мир,

защото в мирен формат тя
побеждава САЩ и печели бъдещето не по-малко сигурно, отколкото във военен, без да излага при това на риск човешката
цивилизация. На всеки етап от
войната, включително и на тези
преди началото на СВО, както и
на тези, които вероятно предстоят след приключването й, Русия
предлагаше и ще продължи да
предлага сключване на компромисни споразумения. Запад постоянно отказваше, постоянно вдигаше мизата и постоянно губеше. В резултат на
отслабването на Запад в процеса на загубите му се „втвърдявяха“ и условията за компромисен мир, предлагани от Русия.

„Отбраната“,

който официално е издаден от германския Генерален
щаб, а британците го превеждат на английски и го издават в
страната си. Негови по-ранни
работи, посветени отново на
отбраната, са били преведени
на руски език и през 1936 г. са
използвани при подготовката
на полевия устав на РККА*. С
две думи, през 30-те години фон
Лееб е всепризнат специалист
по отбрана.
Лееб, след Клаузевиц, е
смятал отбраната за висша
форма на военното изкуство,
акцентирайки върху мисълта:
„Задачата на отбраната се състои в това да се устои, задачата на нападението – да се победи. Да устоиш винаги е по-лесно,
отколкото да победиш.“
В сегашната война Русия е
в парадоксална ситуация. От
една страна, й се налага просто
да устои, да дочака кога Запада ще се омаломощи напълно и ще е готов да засвидетелства глобалното си поражение. Т.е. тя трябва да заема стратегическа отбрана.
От друга, при стеклото се
разпределение на глобалните
сили, за да устои политически
на Русия й се налага във военен план да води стратегическо настъпление с неясна
цел. Москва не знае и не може
да знае (понеже това не го знае
никой) дали ще успее да приключи войната поне на западната граница на Украйна, или

1 октомври 1941 г., фелдмаршал фон Кюхлер и фелдмаршал
Вилхелм фон Леeб в наблюдателна позиция.
ядрен конфликт. На Запад има
сили, готови да рискуват с използването на ядрен шантаж,
включително и прибягвайки
към пръв тактически удар. А
по-нататък лошата последователност на неизбежните стъпки
диктува или нечия (на оня, който не се е решил да вдигне залога още повече) капитулация,
или води бързо до пълномащабна (със задействане на цялото налично оръжие) размяна на
стратегически ядрени удари.
Това изисква, от една страна, внимателна дипломатическа работа и информационна
политика, които впрочем с всяка следваща стъпка стават все
по-остри, а от друга – готовност
в случай на необходимост да се
нанесе превантивен показен

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

Ясно е, например, че загубите на Украйна преди СВО и в момента, са различни загуби. Понастоящем те значително са нараснали. Ако обаче СВО продължи още няколко месеца то,
с голяма степен на вероятност,
Украйна ще прекрати съществуването си много преди да е
завършила прокси войната на
Запада срещу Русия. Наистина, ако в някакъв момент Запад
реши да се включи във войната лично, тогава всичко може
да завърши за всички едновременно.
Към стотния ден на спецоперацията целият този комплект
от перспективи и опасности, осъзнават и в Европа. Във
всеки случай, го осъзнават „старите членове на ЕС“ – държави-

те с богата история на самостоятелната си външна политика, които макар и да са принудени по волята на своя елит да се
движат във фарватера на американската политика, но (наймалкото – на равнището на консервативната част от елита), са
способни здравомислещо да
преценяват последиците както от тази политика, така и от
собствената си сервилност.
Докъде ще стигне наглостта
на САЩ

Поради това в момента налице е една разглобена Украйна,
крепяща се само благодарение
на външни подпори, които могат всеки момент да бъдат демонтирани, тъй като разходите
по галванизацията на този политически труп отдавна вече надхвърлят всички потенциални бонуси от неговия псевдо живот. В
полуразглобено състояние се
намира и Европейският съюз,
разкъсан между традицията да
върви с американците докрай,
подкрепяна от част от управляващия елит, и необходимостта
да поеме отговорност за собствената си съдба, за която ратува
дясно-консервативната, традиционалистична част от елита. Русия се е стегнала и е готова да
върви докрай. От друга страна,
САЩ са готови да воюват до
последния европеец.
Като цяло, към стотния ден
от спецоперацията, победата
над Украйна вече е извоювана (независимо от това какво
ще бъде написано в споразумението за мир и с кого ще бъде
сключено то), а що се отнася до
победата в прокси войната, то
тя може да свърши с приключването на съпротивата от страна на Украйна, но може и да
продължи извън нейните граници. Зависи от това докъде
ще стигне наглостта на САЩ и
безумието на източноевропейските им съюзници.
Днес за всеки непредубеден човек е очевидно, че в Донбас и в Украйна, руската армия
воюва за бъдещето на човечеството. За това човечеството
изобщо да има бъдеще.
*съкр. от Рабоче-крестьянская Красная армия – първоначално така се наричат въоръжените сили на Съветската държава.
Източник: https://aurora.
network/articles/153geopolitika/102444-stodney-vesnoy-2022-godaproksi-voyna-i-proksimir?utm_campaign=&utm_
medium=email&utm_
source=MailoPost
Превод от руски:
Надя Попов
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Бойчо Дамянов: Как се отразява военната операция в
Украйна на икономическите
процеси в света?
Ричард Грийвсън: От къде
да започнем?
Б.Д.: От ЕС.
Р.Г.: Отражението на военните действия върху икономиката на ЕС е без съмнение
силно отрицателно. То е очевидно, разбира се от всички икономически показатели. Особено
силно е изразено в източноевропейските страни, в т.ч. и в
България. Пада потреблението, пада деловата активност
най-вече заради инфлацията.
За първи път след 2008 г. насам имаме толкова висока инфлация. През последните години на Запад израсна поколение, което никога не е било
свидетел на истинска инфлация, бяхме забравили това явление. Днес всички отрасли са
засегнати, себестойността на
стоките и услугите растат, за
потребителите най-вече отоплението и храните, което
удря най-силно хората с ниски
доходи. Принудени са да пестят
от всичко, за да покриват найнасъщните разходи.
Б.Д.: Като говорим за инфлацията, каква е нейната реална причина?
Р.Г.:
Най-съществената
причина е ръстът на цените
на енергоносителите. За една
година те се покачиха 4 пъти!
Това беше шок за ЕС. В България ок. 30 % от индекса на
поскъпването идва пряко от
енергоносителите. В САЩ причините за инфлацията са покомплексни.
Б.Д.: А всъщност обемите
на доставяните в ЕС енергоносители не бяха по-малки?
Р.Г.: Така е, но напоследък
много нефтени компании, заради санкциите, се изплашиха и се отказаха да купуват
нефт от Русия, количествата
намаляха и цените се покачиха. При газта има и още един
фактор - нарасналото търсене в Китай, което вдига цената на международния пазар,
особено от началото на т.г. Ако
ЕК реши по-нататък да въведе
и ембарго върху руската газ,
това би довело да невиждана
рецесия.
Б.Д.: Причините са Китай и
санкциите срещу Русия?
Р.Г.: Покачването започна в края на миналата година, доста преди началото на
военните действия, което показва, че все пак Китай е основната причина. Китайското ръководство се ориентира
към „зелена стратегия“ - замяна на въглищата - не направо
с възобновяеми енергии, а в
началото с газ, който не е така
натоварващ за околната среда. И това рязко засили търсенето му на международния пазар.
Войната е само щрих, но не и
сериозен фактор.

Войната в Украйна
и икономическите
процеси в света
Разговор на Бойчо Дамянов с Ричард Грийвсън
заместник-директор на авторитетния Виенски институт
за международни икономически изследвания (WIIW)

Б.Д.: „Северен поток-2” е
готов, но Германия отказа да
го пусне?
Р.Г.: Тук причината е чисто
политическа, заради влизането на Русия в Украйна.
Б.Д.: Второто обезпокоително явление са цените на
хранителните стоки в света.
Р.Г.: Тези дни брашното в
Чехия поскъпна с още 50%.
Двата най-големи износителя на пшеница в света са Русия и Украйна. Русия отвърна
на наложените от ЕС санкции с
ограничения върху износа на
руски стоки в ЕС. Заради военните действия украинците минираха своите пристанища. С
всеки изминат ден проблемът
с храните става дори по-остър
от проблема с нефта и газта. И
това ще се отрази не само на ЕС,
но особено драматично на развиващите се страни, на Севера
Африка.
Б.Д.: Как очаквате да се
развиват отношенията между
ЕС и САЩ?
Р.Г.: Труден въпрос. Погледнато от днешния ден имаме
политическо възраждане на
сътрудничеството в НАТО. Но
това ще продължи още 2 години до следващите президентски избори в САЩ, когато ще
стане ясно кой ще бъде новият
президент.
В областта на икономиката,
разногласията между САЩ и ЕС
си останаха. Засиленото политическо сътрудничество не се разпространи върху трансатлантическа икономическа интеграция. Между САЩ и ЕС има доста неразрешени въпроси, като
защита на информацията, защита на потребителските интереси, нееднакви промишлени стандарти и норми, които в
ЕС са много по-строги, особено за продоволствените стоки и много други. ЕС с усилени
темпове се стреми към зелена
енергетика и в преходния период по политически съображения, за да намали зависимостта от Русия е готов, независимо
от цената, да внася повече газ
от САЩ. Но не мисля, че тази
конюнктурна политическа обстановка може да продължи
дълго и да доведе до цялостно
задълбочаване на трансатлантическото икономическо сътрудничество.
Б.Д.: Високите цени на суровините и от там високата
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себестойност няма ли да направят Европа неконкурентноспособна?
Р.Г.: Високите цени на енергията със сигурност носят риск
ЕС да загуби своята конкурентоспособност, но в отделните страни ще е различно. Тези
с по-високо технологическо
равнище ще могат да го компенсират с нови, по-съвършени технологии, с по-висока
производителност на труда,
говорим за страни като Германия, Нидерландия. Трудно ще
бъде на страните от югоизточна Европа, те едва ли ще успеят да вземат завоя.
Б.Д.: Очаквате ли САЩ отново да акцентират върху
протекционизма?
Р.Г.: Твърде възможно е, особено след 2024 г. Предстоящите
избори в САЩ ще бъдат съдбоносни за ЕС.
Б.Д.: Какво е бъдещето на
Западните Балкани в днешните икономически условия?
Р.Г.: Страни като Сърбия,
Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна Гора
ще бъдат много по-силно засегнати, инфлацията ще се
разрази много по-остро. Някои от тях са по-активно интегрирани с Русия, за тях тя е
важен пазар и инвестиционен
партньор. На високата инфлация централните банки реагираха с повишаване на лихвения процент, което задържа
икономическото развитие. Това
са все лоши новини за тях и те
са доста притеснени. Политиката на Вучич за „икономическо съСЪБЕСЕДНИК

Ричард Грийвсън
трудничество с всички направления“ привличаше инвестиции както от Германия, така и
от Русия, от Китай, от Саудитска Арабия, от Турция. През
последните години сръбската
икономика бе една от най-динамичните в Европа. Но днес
тази стратегия среща големи
затруднения. ЕС започна да
натиска Сърбия да прекрати
сътрудничеството си с Русия
и това може да я върне назад.
Притискат сърбите също да се
присъединят към антируските санкции, нещо за което не
са ги питали за мнение и становище. Друго интересно за Западните Балкани е, дали ще се
ускори процесът на присъединяването им към ЕС. От 20 години насам ЕС само им обещава. Сега, след военните действия
в Украйна, шансовете им нарастват.
Б.Д.: Какво бихте казали за
Турция?
П.Г.: Тя е в положение подобно на Сърбия, но в много
по-голям мащаб. Икономическото й сътрудничество с ЕС е
много по-развито, едновременно с това поддържа и много
тесни връзки с Русия, особено
в сферата на енергетиката, на
туризма. Русия е важен пазар
за турския строителен отрасъл. Високите цени на енергоносителите ускоряват инфлацията, която вече е 60-70%. Икономическото развитие ще се
понижи. Преимуществото на
Турция е, че е по-голяма и по-

трудно може да бъде принудена от ЕС и САЩ да се откаже от
сътрудничество с Русия.
Освен това на САЩ им е нужен посредник в днешната напрегната военнополитическа
обстановка и Турция е единственият реален мост между
Русия и Запада - тя е член на
НАТО, но не е в ЕС.
Б.Д.: Ниският курс на турската лира би трябвало да прави износа изгоден за турските
производители?
Р.Г.: По принцип да, но не
винаги. Една инфлация от 70%
изяжда моментално всички
преимущества от ниския курс.
Б.Д.: Как бихте оценили
мястото на Вишеградската
група в днешните условия?
П.Г.: Икономически погледнато въпросните страни (Полша, Унгария, Чехия, Словакия) представляват един значителен икономически блок,
те, като група, са най-големия
търговски партньор на Германия, доста по-напред от Китай, САЩ или Франция. Те са
центъра, сърцето на европейската индустрия. Особено трите по-малки са силно отворени
и зависими от международната търговия и всички процеси,
които стават по света се стоварват незабавно върху тях. Въпреки спадналия напоследък растеж, макроикономически и четирите, са достатъчно стабилни
Б.Д.: Унгария напоследък е
силно обезпокоена за своето
бъдеще?
Р.Г.: Да, по-интересни са политическите процеси. Оформилият се до неотдавна съюз между Полша и Унгария в момента
се разцепва. Двете стани имат
фундаментално противоположни подходи към Русия. Напоследък Полша е лидер на ЕС
по отношение на антируската политика и отбраната. Тя
е обезпокоена от трите милиона украински бежанци, които
се намират на нейна територия
и са доста сериозен разход и натоварване за полската икономика. Ще мине доста време докато
се интегрират на полския пазар
на труда, много от тях са жени и
деца.
Б.Д.: Какво е отражението
на украинската военна операция върху Китай?
Р.Г.: Днес китайската икономика е в много слаба форма, най-слабата за последните 25 години, но не в резултат на събитията в Украйна.
Китай успя да премине през
предишните кризи доста успешно. Днешната криза е далеч по-трудна, отчасти заради по-строгата ковид-политика, която включва отцепване
и затваряне на цели градове,
области, пристанища, отчасти заради високата инфлация и нарушените веригата в
снабдяването.
На стр. 10
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Печалното е, че и до денднешен ние останахме с единединствен център на духовен
живот – София. Всичко се стреми тук. Не толкова за културата
– каква е културата на София!
Не за да създава, а за да бъде увлечено в пяната на общия поток.
За толкова години ние не успяхме да създадем друг, макар
и по-малък, духовен център.
Никой не полага грижи за това
– нито държава, нито общество.
Тъй че, днес за днес, остават
да ръководят духовното развитие по-силните, по-устойчивите характери – тия, които
имат съзнание и за себе си и, за
другите и знаят какво са и какво трябва да бъдат – и се отнасят критично към българската действителност – отнасят се
при това не с пасивна, а с активна критика. Ако има мъченици в тоя забравен и глух край,
това са те – които дават всичко и не получават нищо – самообречените на страдания и
жертви – достатъчно горди, за
да не говорят за мъката си и да
не чакат признание.
2.
По своя състав интелигенцията ни е твърде разнородна: мъчно би могла да се слее в
цялостна обществена сила и да
насочи енергията си и умствените си дарби в една посока, в
постигане на един общ идеал.
В нейната среда се сблъскват
най-противоречиви интереси, стремежи и вкусове, найразнообразни схващания и
склонности. Особено значиОт стр. 9

Китайският финансов сектор страда от висока задлъжнялост на пазара на недвижимите имоти и на падането на
ликвидността в експортния сектор след намаляване на търсене
в останалите части на света.
Появи се и една благоприятна възможност - Китай получи достъп до руски енергоносители и суровини на много
изгодни цени. Същото се отнася и за Индия. Русия също
се възползва от възможностите на Китай и двете страни
установиха дългосрочно, широкомащабно и перспективно икономическо сътрудничество.
Б.Д.: В такъв случай Китай
би трябвало сравнително скоро да преодолее настоящата
криза?
Р.Г.: Това, което най-много
притеснява Китай са САЩ. Сериозните търговски напрежения
започнаха при Тръмп, но продължиха и при Байдън. САЩ много
внимателно следят на какво
разстояние Китай се приближава до Русия и ако той отиде
твърде далече в помощта си към
нея, САЩ ще наложат санкции
и срещу Китай. Той в много отСтр. 10

Нашата интелигенция

телни са етнографичните различия: тук срещаме тракийци,
българи от северните краища,
от Македония, от балканската
област – а това са все различни темпераменти, различни
способности и предразположения. Не е малка без съмнение разликата между психическите типове, що представят нашите области – разлика,
която много добре може да се
наблюдава в политическата
ни история, в литературата, в
икономическите отношения
– изобщо в целия ни духовен
и материален бит. Вече самите имена македонец, тракиец,
шоп, балканджия не само изразяват принадлежност към
известно място, но и загатват
за особени душевни качества,
за отделни характеристики. Силно подчертават различието по
състав и тия, които дълги години са прекарали по чужбина и
почти са се откъснали от българската традиция. И те са носители на обособена психика.
После: самият прелом в политическата ни история, резкият преход от робски към независим живот усилва още повече тая разнородност. Едни се
каляват в обществени и политически борби преди Освобождението – новият живот ги заварва с оформени вече идеали;
а други – тепърва след Освобождението, при променени условия и отношения. Интересно е,
че някои от тези, които в ранни
младини, при условията на роб-

ството, започват патриотическата си дейност, претърпяват
след това странна еволюция:
от революционери се превръщат в реакционери, от борци за демократични идеали
- в привърженици на съвсем
консервативна и ретроградна
политика. От предишния им
идеализъм не остава ни следа.
Такъв е случаят например със
Стамболова, близкия приятел
на Ботева.
Като съдим за разнородния състав на българската интелигенция и за отсъствието
на общи задачи и цели в нейната среда, не трябва да забравяме и друг един важен факт:
повечето от тия, що я съставят,
са получили образование в
различни страни и училища.
И разбира се, до известна степен от тия чуждестранни школи се обуславят големите различия в домогванията на лицата, в
техните методи за работа, дори
в отношенията им към народ и
общество. Съвсем друго би било,
ако нашите младежи бяха възпитаници на една домашна
школа, както бива това в страни, които са създали по-висока национална, самобитна
култура. Само в такива страни
може да се говори за единство
в образователните цели и за
обща посока на колективната
енергия. У нас е съвсем друго:
едни добиват образование във
Франция, други – в Германия,
трети в Русия. И не само в тия
три страни. А каква грамадна

разлика има между френските и германските или между
руските и френски училища,
това знае всеки, който е имал
случай, макар и повърхностно,
да наблюдава едните и другите.
То са различия не само на методи и схващания, но и на мирогледи.
Можем да ги доловим във
всички области на българското
творчество. Например в науката и литературата: тия, които
имат за образец руската мисъл, проявяват особена склонност към публицистичен стил,
към разглеждане на въпроси
от морален и обществен характер, към многословно, безкрайно полемизиране. Немските възпитаници клонят
повече към системата, методата; в крайните си форми техният стремеж се изразява в нещо
сухо, отвлечено, педантично.
За развитието на нашата наука
най-много са допринесли, без
съмнение, немските възпитаници: със своите добросъвестни изучвания и с методичния
си труд. Повлияните от френската култура обичат да засягат бегло множество въпроси
и понякога с грация се стараят
да прикрият недостатъчната
си подготовка. Имат прекалена слабост към леката фраза и
ефектния цитат, към големите имена и чуждите думи. Те са
обикновено, които се фрапират,
депримират, говорят за браншове, сочат еклатантни примери и накрай – дегутират... За

Войната в Украйна
и икономическите
процеси в света

ношения е свръхсила, но глобалната финансова система е
изцяло под контрола на Запада и конкретно на САЩ. Ако
някой поиска да се отскубне от
долара, единствената алтернатива е еврото. Русия се опита и
независимо от това, половината
от активите на централна й банка, бяха блокирани и замразени.
По този начин ръководения от САЩ Запад показа, че продължава да държи
под пълен контрол световната финансова система. От една
страна, Китай заради печалбите, е заинтересован да помага
на Русия, от друга страна, ще
трябва да внимава да не отива твърде далече, за да не влиза
в конфликт със САЩ. В крайна сметка всичко това ще ускори конкуренцията и противоречията между САЩ и Китай,

които са в основата на действителния сблъсък в света днес,
а противоречието ЕС - Русия
е само подсюжет в главния
спектакъл.
Действителният конфликт,
който предстои да се разрешава през следващите десетилетия в света, е този между
САЩ и Китай. Като световна
търговска сила Китай е изцяло интегриран в световната
финансова система на долара
и това е неговата най-уязвима
точка.
Б.Д.: САЩ също зависят от
китайския внос?
Р.Г.: Да, това прави нещата още по-интересни, тъй като
икономиките на двете страни
са силно интегрирани. Ако си
припомним епохата след Втората световна война и икономическото съревнование между
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САЩ и СССР, то премина в съвсем други условия. Търговскоикономическите контакти между двете свръхдържави бяха незначителни.
Днес имаме остър военно-икономически конфликт
между САЩ и Китай, който
се проявява и в политическата
сфера. Икономическите среди в
САЩ са сериозно обезпокоени
и тези страхове се появиха далеч преди Тръмп. Антикитайският фронт в САЩ е много
по-широк и се подхранва от небезпочвените твърдения, че китайците крадат нашите работни места, нашите технологии,
нарушават международните
правила за собственост, авторското право, патентната
защита и т.н. Това засилва антагонизма, но едновременно с
това интеграцията вече е ста-

тях българското все не е точно това, което искат да кажат!
Самата им надута фразеология
вече показва, че френската култура, с най-добрите си образци,
им е останала чужда. Не вглъбяване във френската душа, а
само външно, повърхностно заимствуване. Когато искат да бъдат нравоучителни и авторитетни, никого не убеждават; духовитостите им не могат да победят българската грубост,
на която те сами не са чужди;
афористичният им стил е нетърпим.
Различията се долавят
дори в държането, във външните отношения.
Руските възпитаници са
по-прости в обноските си; характерна е за тях оная прямота, която лесно минава в неочаквана и нежелана интимност и безцеремонност. За тях
това е признак на демократизъм и сърдечност. Отличава ги
това, което те сами наричат безалаберност. Към външността обикновено са небрежни.
Естетиката на отношенията не
ги занимава. Формата не е важна – съдържанието; не съдържанието, а идеята; не идеята, а догмата! Няма за тях успокоение, докато не намерят
тази идея и не я превърнат в
догма. Разговорът трябва да
има заключение, спорът без
друго трябва да бъде решен,
отделните разпенени потоци
трябва да се слеят в шума на
общото течение. А там всичнала толкова дълбока, че стотици американски фирми са
зависими от вноса на китайски компоненти и детайли.
Б.Д.: Как може да бъде решено това противоречие?
Р.Г.: Засега напрежението ще
нараства.
Б.Д.: Всъщност американските концерни създадоха Китай като индустриален и търговски гигант за да извличат
по-високи печалби, а сега се
самосъжаляват и имат претенции към него?
Р.Г.: В САЩ вече го отчитат
като своя грешка. Можете да го
прочетете в много от техни специализирани анализи и изследвания: „Унищожихме своята работническа класа, своята средна класа, своята индустриална
база“. Наричат го „китайския
шок“, който предизвика сериозна политическа реакция. Нейно проявление бе избирането на Тръмп през 2017 г., но в
действителност е много повече от Тръмп. Има го и в лагера
на Байдън. Затова напрежението с Китай ще продължава
да се засилва и да става все подраматично, докато един ден
двете страни се отделят една
от друга.
брой 25, 21 юни 2022 г.

ко е ясно, и въпросът за съществуването на Бога, и устройството на битието, и за
смисъла на живота, за единствения приемлив мироглед и
за преустройството на целия
свят – не само на отечеството.
Немският възпитаник като
че ли винаги има пред себе си
един пример, един идеален образец – и нему се старае да подчини и постъпките си, и работата си, и мисълта си дори.
Има нещо от външността на някой благообразен Schulmeister;
много важен, много сериозен
– всичко е устремено навътре. Дълго време не може да
се пробуди от своя философски сън, за да отбори очите си
за външното. Поставете само
въпроса; той веднага ще го разгледа от една страна; след малко неговата бавна съобразителност ще открие друга страна –
и като отделен параграф в системата на неговите мисли ще
последва едно ново разглеждане; пауза; ново досещане –
нов параграф. И така може да
продължава безкрай. Докато те
обземе безкрайна досада. От
другите, които не вървят по не-

Дора Габе, Боян Пенев и Елисавета Багряна.
говия път, никога не е доволен:
все му се струва, че говорят и
пишат повърхностно, противоречиво, не са достатъчно
дълбоки и изчерпателни. Той
инак би го казал, инак би го написал; готов е да изтъкне грешките на чуждите съждения и да
поправи изучванията им. Непоколебим в мисълта си, уви, той
и не забелязва, че почти никога няма тема, че повечето
случаи разглежда разгледаното вече, пише и говори по повод на тема, зададена и обсъдена от други. Нищо – той си
остава все същият: не трепва
ни един нерв, ни едно колебание
го не сепва – все така е важен, самоуверен, а когато иска да прояви темперамент: благосклонен
и сантиментален. Не се борете с
неговата педантичност: не можете разби коравите зидове
на неговата диалектика. При
това той е отчаян от вас. Приемете го тъй, както е даден: жив
художествен образ, цялостен и
завършен – да го промените, то
е все едно да унищожите един
естетически ефект.

Френският възпитаник,
като руския, се отличава с общителност – но от съвсем друг
характер. Той знае правилата на изисканите отношения,
посветен е в тайната на френския bоп tоп. Знае цената на
собствената си усмивка и държи на нейната своевременност и уместност. Готов е понякога да плени другите с една
фраза – но щом я повтори, изчезва всичкият Ј чар. Вниманието му твърде често е погълнато от външния свят, от неговите видове, дори от неговите
пози. Да го наречем елегантен,
би било прекалено: тая черта не
е присъща на българина. Но
той иска непременно и се старае
да бъде елегантен – и е доволен,
ако това му усърдие бъде найсетне забелязано.
От различието в школите зависи до известна степен и различието в специалностите, а също
и в заслугите. Споменах, че за
развитието на нашата наука
особено значение имат школувалите в Германия. Педантични са действително, мисълта

НОВА

им е тежка, затворена във форми, мъчни за преодоляване –
но нейната съдържателност не
може да се отрече. Питомците
на френските и руски школи
са се проявили досега повече
в политическия и обществен
живот. Само че докато едните остават политици в по-ограничен смисъл и добри познавачи на политическата теория и
практика, за другите, проникнати от руската обществена традиция, особена важност има моралната страна на политическите отношения. Една несъмнена
заслуга на руските възпитаници е, че се интересуват и от
въпросите на възпитанието и
реформирането на училищата: между тях срещаме учители, които през 80-те и 90-те
години оказаха твърде силно
влияние върху нашата школска младеж и върху системата
на българското образование.
Отбелязаната разнородност
се увеличава още и от това, че покрай тия възпитаници на различни школи срещаме и доморасли носители на култура –
особено през първите две десетилетия на свободния ни живот
– самоуци, които със странна
смелост и самоувереност работят в областта на българската наука, занимават се с история, география, езикознание – и навред се проявяват
като дилетанти, – пристъпват
към разрешаване на най-трудни научни въпроси с всичката наивност и неподготвеност
на дилетанта. Тоя тип и до денднешен не е изчезнал. Но вместо да развие симпатичните си
качества, той усъвършенствува
само противните. По-рано беше
по-добросъвестен, по-скромен.
Днес е надменен - един полуобразован маниак. По-малко
пакостен щеше да бъде за делото на българската култура,
ако беше съвсем необразован.
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ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.

НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“

Уважаеми читатели,
За първи път от тези 32 години сме
принудени да обявим, че редакцията
приема и дарения.
Абонаментът е единственият начин да
сте сигурни, че можете да четете вестник
„Нова Зора“. Това е подкрепата, за която до
сега се обръщахме с молба към вас. Но вече
и това не е достатъчно. Процесите протичат
все по-скоротечно и става все по-реален образът на онзи вторник, в който няма да се
състои срещата ни с вас. Много централи и
институции биха въздъхнали с облекчение
при тази възможност, но вярваме, че вие
не желаете това да се случи. Можехме да ви
брой 25, 21 юни 2022 г.

спестим казаното дотук, ако беше възможно преодоляването на изкуствените препиятствия пред разпространението. Уви.
Във всяка пощенска станция, до 15 число на всеки месец, очакваме да се абонирате за в. „Нова Зора“ за 1 месец, за тримесечие или полугодие. Абонаментът винаги се
изчислява съобразно броя на вторниците,
умножени по 2 лв. Това за сега остава найсигурният начин, „Зора“ да участва в битката за бъдещето на България.
Каталожният ни номер е непроменен
- 311.
Всеки вторник очаквайте „Нова Зора“.
Търсете го и го разпространявайте.
Можете да осъществите абона-

мент и в офисите на ДОБИ ПРЕС, тъй
като редакцията има договорни отношения с тази фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис за избрания от вас срок,
на адрес: София 1000, ул. „Пиротска“ 3,
за Минчо Мънчев Минчев. Особено е важно да бъде изписан точния адрес и името на получателя, както и телефон за обратна връзка.
Свържете се с нас, за да водим битката
за България заедно.
Допълнителна информация може да
получите на тел. 02 985 23 05; 02 985 23 07,
както и на мобилни телефони: 0879 140 122
и 0894 66 49 00.
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Пуст и самомнителен, той черпи
знанията си от случайни книги и
дири повод да ги каже, докато не
ги е забравил; уверен е, че може
да заблуди другите с громките
си фрази, на които сам не разбира смисъла добре, пише за
големите въпроси на времето,
цени авторитетно най-новите литературни течения – и на
всеки ред, във всяка дума показва своето вироглаво невежество. Той знае, че тук едва ли
ще го забележи някой, едва ли
ще се реши някой да го изобличи: духовната леност на българския читател, отчуждеността на
интелигенцията от по-сложните
проблеми на културата е почвата,
върху която успява да вирее. Не
е ли напразен труд да се воюва
с него? Не му ли отдаваме незаслужено значение дори като
отбелязваме понякога съществуването му? Прахът на времето, по-жесток и от най-безпощадната критика, ще заличи
неговите следи.
(Откъс)
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оян Пенев (1882-1927) един от най-големите български литературни критици, историци на литературата и филолози от началото на ХХ век. Той е
професор в Софийския университет, активен сътрудник на списанията „Мисъл“ и „Златорог“, общественик.
Есето „Нашата интелигенция“ е част от неговите лекции по нова българска литература,
които той чете на студентите от факултета по
славянски филологии в Софийския университет, но впоследствие то придобива самостоятелно звучене и авторът го обособява в самостоятелна студия. Публикува я през 1924 г. в списание „Златорог“.
„Нашата интелигенция“ е първото българско задълбочено и пространно размишление
върху проблема за следосвобожденската ни
интелигенция и нейната роля в живота на нацията и държавата. Боян Пенев разбира колко
голямо е това значение за духовното, политическото и икономическото развитие на нацията, обществото и държавата, защото тя е обединяващата сила на обществените съсловия, политическите пристрастия и социално-класовите
различия. Интелигенцията е тази, която обединява, но запазва различията, защото те са проявление на самостоятелността и особеностите
на хората. Тя вдъхва нов смисъл и нов живот
на обществото, за да ги превърне в съзидателен
фактор на националния възход. Без интелигенция това обединение не може да се осъществи,
а възходът на нация е изключен. Тя започва да
крее и в един момент непременно ще изчезне.
Боян Пенев подлага на задълбочен анализ
интелигенцията като съсловие, формулира и
описва нейните особености, стреми да обясни
откъде и защо са се появили различията вътре в
1.
Не се е още оформила и
няма история.
Условията, при които се
създава, не са завидни. На всяка стъпка трябва да се бори с
пречки. Ако един ден закрепне
и стане действителна сила, тя
ще разреши своите задачи и –
не се съмнявам – ще извърши
истински подвиг в духовния
живот на тая страна. Нейният
ден още не е настанал. В здрача изпъква някоя черта; когато поискаме да доловим някаква строга определеност, всичко
рухва в безформеност. Може би
още дълго ще чакаме, докато
из хаоса се роди това, което с
право ще наречем българска
интелигенция. Днес с това име
означаваме тая безформеност и
тоя хаос: материалът, който тепърва ще получи свой образ.
Най-голямата пречка за
нейното съществуване и развитие, мисля, е слабата културност, да не кажем: несъмнена некултурност на нашето
общество. Със своите твърде
повърхностни образователни стремежи, с равнодушието си към всяка духовна проява нашата среда, която обича
понякога да говори реторично
за духовен прогрес, всъщност се
прекланя само пред материалното благо – пред него само
благоговее. В други блага тя не
вярва и не иска да ги дири. С
българската наука не е в никакво съприкосновение – и не
науката ни е виновна за това Стр. 12
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Бывали хуже времена,
Но не было подлей.
Н. Некрасов

Петър ВЕЛЧЕВ
Живях, говорих, писах
в най-щурата епоха
и съзерцавах слисано
как вихрят се пройдохите.
И кръстят се безбожници,
творят закон бандити,
а случки най-нищожни
се считат за събития.

Портрет на Боян Пенев
от ЦеноТодоров, 1919
нея. И какво я очаква.
По онова време, за разлика от нашето, интелигенцията е реалност и играе важна роля в
държавата и обществото. Написаното от Боян
Пенев обаче не е изгубило значението си и би
могло да стане отправна точка за изследване
върху проблема за изчезването или поне за
обезличаването на българската интелигенция
в постмодернистичното българско общество.
Това е причината да поместим есето на
Боян Пенев „Нашата интелигенция“, пък както
казваше Николай Хайтов, който има уши да чуе.

Жадуващи безгрижие,
макар и на колени, така ли ще се нижат
грядущи поколения?
И се тресе родината
от страховити пошлости,
ум чака от чужбина,
а щастие по пощата.
Ех, колко непотребности?
И даже имам чувството,
че със самата себе си
Историята блудства.

Нашата интелигенция

българското изкуство я интересува толкова, колкото и изкуството на някое съвсем далечно племе, покрай българската книга минава съвсем
равнодушно – нашият писател
би бил трогнат, ако поне с един
благосклонен поглед бъде удостоено делото на неговото вдъхновение.
Ние всички живеем тук
като чужди един на друг. Ако
бяхме чужденци, в една друга страна, щяхме да бъдем поблизки, щеше да ни свързва
съзнанието, че сме на чужбина и
че някъде далеч имаме своя родина. А тук като че ли нищо не
ни заставя да живеем с една
обща цел и да мислим за тая
родина: всички я имаме в себе
си, убедени сме, че я имаме, и не
копнеем за други страни. Ние
изобщо не обичаме да копнеем: знаем какво искаме и към що
да се стремим, знаем също, че
при известни условия, с известни средства можем да го постигнем. Само да прибегнем до тия
средства. Едни се колебаят, други смело вървят из своя позорен
път. Едни тръгнаха вчера, други
ще тръгнат утре – и излишно е
да се стесняват: тук няма ни критика, ни възмущение. Утре ще те
посрещнат със същата усмивка,
с каквато те изпращат днес. Ще
ти подадат ръка, каквото и да си
извършил. Българинът не е способен да реагира и негодува. По-

изпея одата на неговото възвишение над настоящето.“ Да
вярваме и да се надяваме.
Фрагменти

На първия ред, седнали, отляво надясно - Боян Пенев и Дора
Габе с приятели.
литически се освободихме, но
краят на духовното робство
още не се вижда. Второто робство е много по-страшно от
политическото. От него никоя
външна сила не ще ни освободи - ние сами трябва да се
освободим, сами за себе си да
станем велика сила. Но де са
усилията? А преди тях трябва
да дойде съзнанието; след съзнанието – единството и волята. Непосилна задача за нас: в
името на един културен идеал
тук мъчно се постига единство
и съгласие. Само стадното честолюбие, политическата злоба и отмъстителният деспотизъм, само съмнителните цели
и тъмните домогвания създаПИСАТЕЛСКА ТРУБУНА

ват у нас по-дълбоки връзки
и колективност. Българското
общество познава враждата,
познава малодушието и равнодушието - но не и творческия ритъм на една хармонична колективна воля.
В твърдата почва на тия
добродетели е посято семето
на българската интелигенция.
Един ден то ще поникне и ще
даде плод. Боя се да не бъде отровен тоя плод.
Но – да вярваме. Бъдещето
ще бъде друго. Само мисълта за
него ободрява създателите на
българската култура. „А защото
то е бъдеще, пише един от тях,
то е дивно, но и тъга ме обзема,
че няма да съм жив да го видя и

Ако днес нямаме енергия да
се борим с хиляди пречки, нека
поне се издигнем до убеждението, че е необходимо да създадем
своя култура. Нека поне съзнаем тия пречки. Средата е посилна от онова незначително
ядро, което иска да се обособи
и да се наложи със своята просветена мисъл и воля. Средата
смъква до своя уровен една голяма част от нашата интелигенция. Тия, които не се отличават с по-силна воля за творчество, у които умствените интереси
не са закрепнали, скоро се изравняват с околното, водят безволно съществуване, забравят някогашните си младежки пориви; способностите им, ако са ги
имали, заглъхват незабелязано. Така те сами стават пречка
на това, за което някога са се
борили. Това е делничната трагедия на интелигенцията – пострашна от всяка шумна и главоломна катастрофа.
Провинцията е обикновената обстановка на тая тиха трагедия. Трябва да имаш изключително съзнание и стоманена воля, за да се спасиш от
ръждата на българската провинция.
На стр. 10
брой 25, 21 юни 2022 г.

