
На 16 декември 2022 г. 
Българското Народ-
но събрание рати-
фицира с 166 гласа 

„за“ и 48 гласа „против“, внесе-
ното от Министерския съвет  
Споразумение между Минис-
терството на отбраната на Ре-
публика България и Минис-
терството на отбраната на Ук-
райна относно безвъзмездно 
предоставяне на въоръжение, 
техника и боеприпаси на Ук-
райна.  БСП и ПП „Възраждане” 
се противопоставиха, изтък-
вайки две основания: текстът 
на Споразумението противо-
речи на българската Консти-
туция, а предоставянето на 
оръжие на Украйна въвлича 
България във войната, запо-
чнала със Специална военна 
операция от Русия срещу Ук-
райна. 

Налага се да припомним, че 
в ранните часове на 21 фев-
руари 2022 г. президентът Пу-
тин обявява „военна операция“, 
имаща за цел – по негови думи – 
да демилитаризира и денаци-
фицира Украйна; три дни по-
късно – на 24 февруари 2022 г., 
Русия предприе пълномащаб-

но военно нахлуване в района 
на Донбас в Източна Украйна.

На 10 октомври 2022 г. 
експлозии разтърсиха Киев 
и други украински градове. 
САЩ и повечето европейски 
държави нарекоха случващото 
се война и обявиха Русия за 
агресор. Самата Русия увери, че 
Специалната военна опера-
ция, ще приключи, когато 
НАТО спре да използва ук-
раинска територия, за да 
заплашва Русия и когато 
преследваните задачи бъ-
дат изпълнени. А те са: за-
щита на мирното население 
на Донбас; демилитаризация 
и денацификация на Украй-
на, както и премахване на за-
плахите за Русия, идващи от 
украинска територия поради 
превземането й от държави-

членки на НАТО. 
Посочените основания за 

предприемане на Специалната 
военна операция налагат вни-
мателен прочит на изтъкнати-
те причини предизвикали я и 
анализ на интересите на пря-
ко ангажираните и евенту-
ално потенциалните заинте-
ресовани от резултатите при 
търсене на решения на кон-

фликта страни. 
На пръв поглед Специална-

та военна операция е срещу Ук-
райна, съсед на Русия. Но обя-
вената цел не е завладяване, 
освобождаване или ликвиди-
ране на Украйна, чиято тери-
тория в продължение на някол-
ко хилядолетия е била обект на 
нашествия и завладяване от 
хуни, монголци, поляци, рус-

наци и др.; която е била център 
на Киевската Рус; за известен 
период от време  - на полско-
литовско владение; състав-
на част на СССР, където с Русия 
образува единно етно-полити-
ческо  пространство. Заслужава 
да припомним, че на два пъти  
през 20 век Украйна обявява не-
зависимост: през 1918 под име-
то Украинска народна репу-
блика, която през 1922 г. става 
част от СССР; и през 1991 г., ко-
гато Върховната рада със за-
кон провъзгласява  независи-
мостта на Украйна, по-късно 
утвърдена с референдум. 

На този фон и предвид це-
лите, които Руската федерация 
обяви, че преследва и чието по-
стигане бе определено като усло-
вие за евентуално прекратява-
не на операцията, ни се струва, 
че причините за започването й 
следва да се търсят някъде от-
въд думите. Частичен отговор 
на този въпрос предлага доклад 
на американския изследова-
телски център РАНД от 2019 г., 
в който сред  основните прио-
ритети във външната политика 
на Вашингтон по отношение на 
Русия, с обичайните за времето 
безцеремонност и цинизъм, са 
обявени: 
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БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

ДЕАМЕРИКАНИЗАЦИЯТА НА СВЕТА
Само за отявлените неоли-

берали, антикомунисти-
те и русофобите не е ви-
дно, че в глобален план 

вече набира сили един мащабен 
и необратим процес, който по 
своя политически, геополитиче-
ски, икономически, военнополи-
тически, та дори и цивилизацио-
нен смисъл заслужава да бъде 
наречен „деамериканизация“ на 
света. Това е типичен преходен 
период в глобалното развитие. 
Приключва една епоха, която може 

да се каже, че е започнала след края на Първата световна война, и 
започва нова. Изтичащата епоха тепърва ще бъде анализирана, за 
да бъдат извлечени нейните фундаментални исторически уроци. 
Новата епоха най-напред трябва да бъде видяна и възприета, 
за да приспособим целия си национален живот в политиката, 
икономиката, военните дела, нравствеността, начина си на съ-
ществуване. В противен случай тя ще ни изхвърли от себе си и 
ще ни обрече на политическа и икономическа гибел.

Процесът, който аз наричам „деамериканизация”, се ускори 
непосредствено след разпада на Съветския съюз и края на со-
циалистическия проект  през 90-те години на ХХ век. 
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Ние обикновено правим 
своите анализи и прогнози въз 
основа и на аналогии с мина-
лото. В тези аналогии се опитва-
ме да проверим предишен опит 
и начин на мислене, за да го съ-
поставим с днешните реално-
сти. Днес обаче аналогии с близ-
ки по време ситуации е трудно 
да се намерят. Защото сблъсъ-
кът днес не е между капита-
лизъм и социализъм, между 
комунизъм и фашизъм, про-
летариат и буржоазия. Това е 
експониране на вековния кон-
фликт между Изток и Запад и 
по-конкретно между Европа 
и Русия. За нашите буржоазни 
нагласи на ума е трудно да обе-
мем този конфликт и да го акту-
ализираме съобразно днешни-
те ни норми, правила, пред-
стави и мащаб на мислене. Ако 
днешната ситуация не се въз-
приеме като част от този кон-
фликт, ще бъде трудно тя да се 
разреши в целия неин мащаб, 
за да се постави света на ново 
равнище и върху нов път. 

В зараждането и проявле-
нието на тази ситуация 

войната в Украйна 

изпълнява тази именно за-

дача. Историята избра по-бла-
гоприятния вариант за световен 
конфликт, за да бъде той по-лес-
но и по-бързо решен. Една сла-
ба държава трябваше да бъде 
сатанизирана сама за себе си 
(макар и подпомагана реално от 
Европа и САЩ) и да й се внуши, 
че решава именно световните 
проблеми на времето, за да се 
отиде към радикалните про-
мени. А всъщност е изпратена 
на „заколение“ и ще бере чужди 
грехове.

Светът сам и по естествен 
начин не можеше да излезе 
от безизходицата, в която бе 
потънал с края и резултатите 
от Студената война, разпада 
на Съветския съюз и пораже-
нието на социализма. Амери-
канизацията на света и особе-
но налагането на глобализация 
по американски модел породи-
ха криза, която бе неразреши-
ма по друг начин, освен „чрез 
продължаване на политика-
та с други средства“. Т. е. чрез 
война! Аз мисля, че това го 
разбраха всички страни с из-
ключение на управниците 
на Украйна и неолиберални-
те клакьори като български-
те, които си мислят, че утре те 

ще решават съдбите на чове-
чеството. Друго не беше и въз-
можно, защото един истински 
военен конфликт от мащаба 

на идейния, за който тук гово-
ря, ще унищожи земята. Зато-
ва осъзнаването на мащаба е 
наложително, за да се видят 
реалните проблеми и се пре-
цени реално какво трябва да 
се направи, за да влезе чове-
чеството в своята нова ера. 

Сега, когато идва времето 
да се плаща 

сметката за илюзиите, 
заблудите и принужденията,

потърпевшите ще бъдат 
тези, които повярваха в не-
накърнимостта на статукво-
то, непобедимата сила на „ев-
ропейските ценности“ и нео-
братимостта на резултатите 
от Студената война. Най-висо-
ка е цената за Украйна и тя ще 
трябва да я заплати, без дори 
да очаква да й върнат някак-
во ресто. Впрочем, всички ще 
плащат, щом са се впрегнали в 
историческия впряг и не са и 
мислели, че ще е по-добре да не 
го правят.

Не е възможно повече да се 
мисли либерално и да се смя-
та, че либерализмът днес е 
идеологията, която чертае ня-
какво бъдеще. Трябва реши-
телно да се освободим от него-
вия начин на мислене и възпри-
емане на света, да придобием 
друг мащаб на ума. 

Навлизаме в нова епоха, 
която няма да повтаря нашето 

настояще и няма да може да 
се измерва със сегашните не 
мерки и представи. 

Сега никак няма да е доста-
тъчно да се увеличи само БВП 
или да се намали бюджетни-
ят дефицит, за да приемем, че 
икономиката се развива ус-
пешно. Предстоят велики про-
мени и ако не сме още готови 
за тях, поне да знаем, че пред-
стоят и да не се удивяваме, ко-
гато настъпят. 

Но не бива и да се увлича-
ме и да подценяваме възмож-
ностите на старото да се съ-
противлява и да прави беди. 
Деамериканизацията ще бъде 
изпълнена при каквито и да 
било противодействия на аме-
риканския модел и неговия 
начин на мислене, поведение 
и живот. 

Но САЩ са още много сил-
ни и още дълго светът или 
поне част от него, ще им се 
подчинява, защото те го дър-
жат в ръцете си. 

Но няма как да избягат от 
историята и от нейния неумо-
лим ход. Това е обективен про-
цес, който трябва да изпълни 
обективната необходимост от 
радикална промяна, а не нас-
тояване на някаква патологич-
на американофобия и нена-
вист към американското. 

Процесът е обективен и не-
обратим. 

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ
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Това време наричаме и край 

на Студената война и формал-
но то бе обявено за тържество 
и триумф на либерализма, за 
нов „край на историята“, от-
белязал историческата победа 
на капитализма над социали-
зма. За неолиберализма и него-
вите неолиберали (в това чис-
ло и нашите провинциални по 
дух, подготовка и възможнос-
ти довчерашни апологети на 
социализма) тази сладка по-
беда бе и началото на края на 
Русия, славянството и Правос-
лавието като формообразува-
щи православно-славянска-
та цивилизация. А и на всич-
ки останали цивилизации, за да 
се разчисти човечеството за ус-
тановяване на цивилизацията 
победителка – евроатлантиче-
ската, в която доминират аме-
риканският дух, европейските 
ценности и демокрацията по 
американски образец. 

 Знаци на новото

Историята често предлага не-
обясними, а понякога и незабе-
лежими парадокси: уж побеж-
даваш в някакъв исторически 
сблъсък, уж си победител и с тебе 
започва епохата на твоята иде-
ология и политическа система, 
а всъщност вече си претърпял 
гибелно поражение и времето 
ти приключва. Времето ти при-

ключва, а ти си въобразяваш, 
че тепърва то ще набере нова 
могъща скорост и ще сложи 
край на всички, които досега 
са се съпротивлявали и са во-
дили ожесточена борба за над-
мощие. Можеш да се биеш в гър-
дите, че си вече господарят на 
света; може всички да те аплоди-
рат и да ти се покланят като пред 
всемогъщ владетел, а ти вече се 
валяш в краката на историята 
и си поел към политическото 
небитие. На твоето място вече 
се е разположил този, когото уж 
беше сразил „веднъж завинаги“. 
Обаче сега той те е хванал за гу-
шата и ти е прочел присъдата. 

Нещо такова наблюдаваме 
и преживяваме днес.

Историята не държи в бу-
доара си огледало, в което да се 
оглежда поне от време на вре-
ме. Пък и да държеше, едва ли 
щеше да забележи измененията 
върху лицето и снагата си. За-
щото клакьорите й бързо ще 
я убедят, че е все така красива, 
горда и справедлива. 

Историята има един непи-
сан закон, който действа без-
отказно: началото на триумфа 
е начало и на неговия край, и 
приближаване на поражение-

то. 
Изминаха малко повече от 

30 години от въпросния три-
умф и вече се вижда, че осно-
ванието за радост се отстъпва 
на други и е отнето от тези, кои-
то гледат и не вярват какво се 
случва с тях. 

Посочвам тези знаци на но-
вото, които аз наричам деаме-
риканизация, защото за тях 
не се говори и пише, не се раз-
мишлява. Днес се случва нещо 
грандиозно, което сме длъж-
ни да осмислим, анализираме, 
преценим. То променя карти-
ната на света, нейната същност 
и смисъла й. Този процес съ-
държа много свойства, които да-
ват основание да го определяме 
като исторически значим и ве-
личав.

Какво означава това?

Това означава най-напред 
нова геополитическа ситуа-
ция с нова конструкция на по-
литическия свят. Те са почти 
създадени окончателно, но още 
не са обявени официално чрез 
форум на великите сили, чрез 
споразумение, обща деклара-
ция и с други подобни дейст-
вия и документи. Най-общо 

казано, този свят повече няма 
да се ръководи само от САЩ 
и Западна Европа, а Европей-
ският съюз и НАТО ще се пре-
върнат в „помощни“ и в някаква 
степен защитни блокове на За-
пада и ще стимулират вътреш-
ната им организация и взаим-
на помощ. 

Но щом светът вече се раз-
пределя между нови супер сили, 
това означава, че той е придобил 
ново съзнание, нов ред, нова 
енергия, ново могъщество и 
си е поставил нови цели. От 
тук насетне предстои радикал-
на промяна в икономическите 
отношения и начало на нова 
социално-икономическа и по-
литическа система – поне в те-
риториалните граници и сфери-
те на тяхното влияние на нови-
те супер сили. Икономиката им 
ще се преустрои на нови рел-
си, с нови правила и нови въз-
можности. Тя ще работи както 
за военната им мощ, така и за 
рязкото повишаване на рав-
нището на живота в техните 
държави и държавите на съ-
юзниците и в зоните на влия-
нието им. 

Без съмнение в света на но-
вите суперсили ще се произ-

ведат драматични политиче-
ски процеси, които ще трябва 
да стабилизират политическа-
та власт и да отстранят факто-
рите, които досега са тласкали 
държавите в други орбити и са 
нанесли огромни икономически 
и политически злини. Спомена-
вам това, без да го коментирам, 
защото то е неизбежно; драма-
тичното насилие няма как да 
бъде избегнато.

Деамериканизацията оз-
начава нов, друг световен ред. 
Този ред, без съмнение, ще 
бъде официално проклами-
ран и скрепен с някакви поли-
тически споразумения между 
новите супер сили, но е въз-
можно да мине известно време, 
докато това бъде сторено. През 
това „известно време“ ще се 
решават и уточняват вътреш-
ни проблеми, ще се установя-
ва нов правов и политически 
ред навсякъде по света. А и ще 
се обсъждат възможностите на 
нов световен регулатор от рода 
на сегашната ООН. Защото не е 
възможно светът да съществу-
ва в пълно подчинение на най-
могъщите, а да не участва сам 
в собственото си управление и 
регулиране на противоречията. 

НА СВЕТАДЕАМЕРИКАНИЗАЦИЯТА 

От стр. 1

да се отслаби и унищожи 
Русия. 

Като плацдарм за организи-
ране и провеждане на набеляза-
ната политика е избрана Украй-
на. С цел намаляване съпроти-
вителни сили на Русия и улесня-
ване на евентуално физическо 
приближаване на САЩ и ев-
роатлантическите им съюзни-
ци до западната й граница и 
създаване на благоприятна об-
становка за действие са пред-
приети поредица от мерки: на-
маляване цените на петрола 
на световния пазар; спиране 
строителството на „Северен по-
ток”-2; предлагане на европей-
ския пазар на американски пе-
трол, за да се намалят приходи-
те на Русия от износ на петрол 
и газ; санкции срещу Русия и 
трети страни с интереси в Ру-
сия; откъсване на Украйна от 
руската сфера на влияние и на-
сищане на Украйна със запад-
но оръжие; евентуално член-
ство на Украйна в НАТО; във-
личане на Русия във въоръжен 
конфликт в Донбас; предиз-
викване на вътрешно напре-
жение в Русия, което да дове-
де до разпад на страната; раз-
ширяване на НАТО с включва-
не на Финландия и Швеция и 
осигуряване достъп до Аркти-
ка; привличане в орбитата на 
Вашингтон на Грузия, Молдо-
ва и други страни от Централ-
на Азия; смяна на властта в Бе-

ларус; атаки срещу руските га-
зопроводи; организиране на 
цветни революции в постсъ-
ветските републики; пропа-
ганда в центъра на която да се 
свързва името на Путин с ко-
рупцията и всички евентуал-
ни неудачи във вътрешната и 
външна политика на страната; 
организиране на протести в са-
мата Русия по различни пово-
ди, които да доведат до нейно-
то разпадане. 

Руснаците, обитаващи Ук-
райна като коренно население в 
навечерието на обявяване на не-
зависимостта през 1989 г., със-
тавляват над 22% от населе-
нието на страната. Към 1 но-
ември 2017 г. населението на Ук-
райна наброява 42 418 235 души, 
от които над 8 330 000 души се 
идентифицират като руснаци; 
0.4% или около 220 000 се само-
определят като българи; оста-
налата част от населението е със-
тавено  от около 20 малцинстве-
ни групи.

Краткият преглед на събити-
ята, предшестващи обявяването 
на Специалната руска операция 
в Украйна и последвалите квали-
фикации от колективния Запад 
на случващото като агресия  по-
ставя 
въпроса за легитимността на 

операцията 

от гледна точка на действа-

щото международно право. Ру-
ската военна интервенция в Ук-
райна, без видима причина, коя-
то би могла да се квалифицира 
като casus belli, е на пръв поглед 
нарушение на международно-
то право. Посочената от Русия 
причина за предприемане на 
военна операция – нарушава-
не правата на рускоезичното 
население обитаващо Украй-
на, от украинските власти, е 

основание за протест по уста-
новените от международното 
право механизми и ред, чрез 
ангажиране на международните 
организации, чрез двустранни и 
многостранни контакти и прего-
вори до изчерпване на възмож-
ностите за намиране на мирно 
решение на спорните въпроси. 
Използването на военна сила 
не се изключва като средство 
за решаване на сериозни хума-

нитарни конфликти, но след 
изчерпване на възможности-
те за намиране на мирно ре-
шение или до представянето на 
доказателства за извършени на-
рушения, представляващи прес-
тъпления срещу човечеството 
и мира. 

Между изброените от Ру-
сия основания за предприема-
нето на Специалната военна 
операция в Украйна фигури-
рат и обвинения срещу укра-
ински физически и юридиче-
ски лица и административни 
структури в извършване на 
престъпления срещу мира и 
човечеството, без да се сочат 
конкретни доказателства. По-
вече яснота предоставя преду-
преждението на Русия, с форму-
лиране на условията за възмож-
но преустановяване на военната 
интервенция, както посочи-
хме по-горе: НАТО и отделни 
държави-членки на пакта 
да преустановят използва-
нето на украинска терито-
рия, за да заплашват Русия, 
мирното население на Донбас 
да бъде защитено от произвола 
на украинските власти, да се де-
милитаризира и денацифици-
ра Украйна. 

Развитието на събитията към 
края 2022 г. показва, че САЩ не 
успяват да организират дейст-
ващ съюз от държави срещу 

Оръжие или безнадеждност 
Русия в Европа и в света. Ру-
сия успя да минира и да разру-
ши Евроатлантическата хеге-
мония и да намали оръжейни-
те запаси на Съюзниците, като 
унищожава предоставената на 
Украйна военна помощ, запаз-
вайки до голяма степен собст-
вените си военни опции. При 
това развитие на събитията,  за 
да се измъкнат от Украйна без 
изрично да признаят пораже-
нието си, САЩ ще бъдат при-
нудени да преговарят с Русия, 
а не да продължават войната 
чрез прокси-формации. А дали 
ще успеят и този път, по наша 
преценка не зависи само от тях-
ната воля. Ще се наложи Украй-
на не само да осъзнае, но и да ра-
ционализира своето географско  
положение и да приеме факта, 
че докато съществува, ще остане 
съсед на Русия и не само…

На терена се появи, наблю-
даващата до сега в поза 

 „готова за скок върху 
плячката“, 

подкрепяна от Запада кан-
дидатка за украински земи, 
Полша. През декември 2022 г. 
печатът съобщи, че по внушение 
на президента Анджей Дуда, на 
някои специализирани нацио-
нални полски служби е възложе-
но да разработят официален 
претекст/оправдание за анек-
сиране на западните райони 

на Украйна, включващи Во-
линска, Ровенска и северните 
части на Тернополска област. 
Съобщава се, че се подготвя  про-
веждането на плебисцит в ра-
йона на Лвов за отделяне от 
Украйна. Кое дава основание 
на Полша в настоящия момент 
да възроди идеята, в основата 
на плановете за изграждане на 
Велика Полша? Няколко са спо-
менаваните мотиви, но един е в 
основата на трайната полска из-
точна политика: „защита от ру-
ска агресия“! Не случайно т.нар. 
Специална руска операция в 
Украйна бе незабавно квали-
фицирана като агресия. Въпро-
сът, на който ще очакваме най-
близкото бъдеще да предложи 
някакъв отговор е има ли обек-
тивно основание да се твърди, 
че Русия планира продължава-
не на Специалната военна опе-
рация на запад – в частност в 
Полша, държава член на НАТО 
или Полша се възползва от об-
становката, за да възроди и ле-
гализира амбициите да си „вър-
не“ отнетите или загубени през 
годините между двете светов-
ни войни територии. Внуше-
нията, идващи от държави-член-
ки на НАТО, че доставяйки оръ-
жия на Украйна, „въпросът за 
изпращане на войски на НАТО е 
изключен“ трудно биха могли 
да се приемат като доказател-

ство, че Полша провежда укра-
инската си политика единствено 
в качеството си на национална 
държава. Външният министър 
на Русия, Сергей Лавров, през 
април 2022 г. посочи, че Полша 
е изключение от заявените до-
бри намерения за не намеса на 
НАТО в Украйна, тъй като тя 
планира такава намеса и дейст-
вията й не биха могли да се от-
делят от пакета военна помощ, 
която НАТО изпраща в Украй-
на. Пенсионираният американ-
ски полковник Дъглас Макгре-
гър, в статия, с дата 20.12.2022 
г., добави, че НАТО би могъл да 
разчита в случая и на благораз-
положението на Румъния. 

Полша провежда паралел-
на национална и регионална 
блокова политика по отноше-
ние на Украйна, изразяваща се 
в приобщаване на определени 
райони от Украйна и изгражда-
не на блокова структура чрез обе-
динение с или поглъщане на ос-
татъчна Украйна и разширява-
не на тази структура на север от 
Литва до района на Балканите 
на юг или реализиране на иде-
ята за създаване на мултина-
ционално обединение на те-
ритории разположени между 
Балтийско, Черно и Адриати-
ческо морета – Интермариум - 
инициатива лансирана от Ан-
джей Дуда „Три морета“. Първи-
те стъпки за реализиране на тази 
идея са факт: през май 2022, ук-
раинският президент Володи-
мир Зеленски, говорейки в Ра-
дата заедно с полския лидер Ан-

джей Дуда, обяви предоста-
вянето на специален правен 
статут на полски граждани в 
Украйна. Полша се превърна в 
основна база за обучение на 10 
000 украински военни в рамки-
те на специалната военна мисия 
на ЕС. По неопровергана инфор-
мация през последните осем го-
дини 50 000 млади украинци са 
получили образование в Пол-
ша. Повечето от тези хора са от 
Западна Украйна. Допуска се че 
това ще е състава на бъдещата 
полска администрация в при-
съединените територии.

Доколко оповестените пол-
ско-украински намерения ще се 
реализират в Западна Украйна 
едва ли зависи единствено от 
Полша и Украйна. Трудно пред-
видима е промяна в обстанов-
ката без да се отчитат руски-
те планове и възможности за 
присъствие и влияние в тези 
райони и в Европа. Рускоетни-
ческите и рускоговорещи жите-
ли на Украйна в продължение 
на столетия са формирали ес-
тествен териториален ареал, 
който  административно е бил 
част от руската империя. При 
тези естествени предпоставки да 
се очаква, че Русия ще се лиши 
от своето историческо наслед-
ство, за да го предостави на 
американските си съперници, 
би било наивно. Специалната 
военна операция не е приключи-
ла. Нещо  повече – тя все по ясно 

прераства в открита война. 

Липсата на далновиден 

анализ на възможното разви-
тие на събитията от страна на 
украинското ръководство и на 
план за приемливо за руската 
страна решение, което да отчи-
та и трайния украински инте-
рес в условията на без алтерна-
тивното териториално съсед-
ство с Русия. 

Което да разчита главно на 
враждебно настроени към Ру-
сия вътрешни сили, гаранти-
ра трайното руско присъствие 
във вече завзетите територии 
с площ от около 110 000 кв. км. 
Под руски контрол са Херсонска 
и Запорожка област, Донецка-
та и Луганска народни репу-
блики, крайбрежието на Азов-
ско море с пристанища Мариу-
пол и Бердянск, Крим. Едва ли 
би могъл да се търси алтерна-
тивен прочит на ясно форму-
лираните от президента Путин 
условия за сериозен диалог с 
Украйна за търсене на реше-
ние на настъпилите в резул-
тат на СВО промени в района, 
а те са: „киевските власти да из-
пълнят познатите изисквания и 
да вземат предвид новите тери-
ториални реалности“. Към тези 
реалности следва да споменем 
официалното признаване на  
Донецката и Луганска народни 
републики от Русия  през фев-
руари 2022 г.; провеждането на 
референдум в Донецк, Луган-
ск, Херсон и Запорожие за при-
съединяване към Русия с впе-
чатляващи резултати: 

На стр. 4

за Украйна!?

Украинският президент Володимир Зеленски, говорейки в 
Радата заедно с полския лидер Анджей Дуда, обяви предоставя-
нето на специален правен статут на полски граждани в Украйна. 

Клаус Шваб - символ на 
непобедимата сила на „евро-
пейските ценности“ и нео-
братимостта на резултатите 
от Студената война.
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От стр. 3
за присъединяване към Ру-

сия в Крим са гласували 97,47% 
от избирателите, в Севасто-
пол - 96,59%, в ДНР - 99,23%, в 
ЛНР - 98,42%, в Херсонска об-
ласт - 87,05%, в Запорожка об-
ласт - 93,11%. На 30 септември 
2022 президента Путин подпи-
са документ, с който четирите 
области се обявяват за част от 
Руската федерация, както и до-
говори с ръководителите им за 
анексирането на тези терито-
рии от Русия. 

По наша оценка, в начало-
то на 2023 г. едва ли би могло да 
се очаква връщане назад и въз-
становяване на статуквото от 
преди началото на военните 
събития в зоната на руско-ук-
раинската граница. Събития-
та акумулираха свой заряд и би 
било логично да се очаква той да 
ги тласка и развива във вече оч-
ерталата се насока, ако страни-
те не успеят да договорят нови 
разделителни линии, узаконя-
ващи настъпилите промени и 
съотношение на силите. А това 
ще зависи от далновидността на 
техните ръководители, ако наме-
рят сили и кураж затова. 

Не са необходими специални 

знания, оракулска дарба и нео-
бикновено въображение, за да се 
определи 

евентуалното  следващо 
направление на СВО, 

ако тя не бъде преустано-
вена със споразумение, а то е 
Николаев-Одеса и района на 
Харков в направление Суми - 
Чернигов. Целта е очевидна – 
пълна изолация на Украйна от 
останалия свят и установяване 
на максимален контрол върху 
териториите, формиращи Три-
морието.  

Остава открит трудният въ-
прос – къде и кога руските и 
полски интереси в Украйна ще 
достигнат водораздела на тър-
пимост и ще се опита ли някоя 
от страните да го пресече? Въ-
прос на време е да разберем от-
говора и в този период от време 
се очаква всяка от ангажираните 
страни да мобилизира и да разгъ-
не целия свой военен потенциал, 
за да доказва правотата си. 

Паралелно с действията, 

предприемани от страните на те-
рен, Международният наказа-
телен съд (МНС) в Хага започ-
на разследване за извършени 
евентуални военни престъпле-
ния след руското нахлуване в Ук-
райна на 24 февруари 2022 г. Из-
вестно е, че този  съд няма юрис-
дикция да инициира съдебни 
преследвания и, че разглежда 
спорове между държави, а не 
между физически лица.

В искане до МНС, Украй-
на твърди, че Руската федера-
ция я е нападнала под фалшив 
претекст – да защити руско-
езичното население на Дон-
бас, срещу което Киев извърш-
вал геноцид. Украйна твърди, 
че Русия е нарушила между-
народното право и в частност 
Конвенцията за предотвратя-
ване и наказване на престъ-
плението геноцид, като е запо-
чнала неоправдана война и из-
вършва геноцид срещу укра-
инския народ.

Руската страна, от своя стра-
на се позовава на принципа „от-

говорност за защита“ („the re-
sponsibility to protect“), формули-
ран от ООН във връзка с кон-
фликт в Руанда, според който 
когато едно население е подло-
жено на издевателства, между-
народната общност или съсе-
дите са длъжни да се намесят, 
за да предотвратят случващо-
то се.

На този фон, на 18 ноември 
2022 г., България, на основание 
член 63 от Статута на Съда, ре-
гистрира декларация за встъ-
пване в делото Унгария-Русия, 
касаещо обвинения в геноцид 
съгласно Конвенцията за пре-
дотвратяване и наказване на 
престъплението геноцид. 

Възникна въпросът 
защо България се включва, 
има ли собствен интерес и 

какъв е той?

На пръв поглед не вижда-
ме пряк национален интерес, 
който да налага включването 
на България в делото. В декла-
рацията за встъпване в делото 
българската страна се позова-

ва на  желанието си да наблю-
дава процедурата по внесения 
от Украйна иск в МНС! И още 
нещо – да наблюдава развитие-
то на конфликта между Украй-
на и Русия в конкретния случай, 
без да взема страна, което не из-
ключва, разбира се формирането 
на собствена оценка и квалифи-
кация за случващото се на те-
рен. 

За да легитимира интереса си 
към случващото се в Украйна, 
България предостави добро-
волна вноска в размер на €50 
000 в Доверителния фонд за 
събиране на средства за подпо-
магане дейността на Службата 
на прокурора на Международ-
ния наказателен съд (МНС) в 
Хага, разследващ руските во-
енни престъпления в Украй-
на. Това се разбира от отчета за 
дейността на българското Ми-
нистерството на правосъдието 
под ръководството на Надежда 
Йорданова. 

От гореописаните инициати-
ви на българската администра-

ция обикновеният български 
гражданин би останал с  впечат-
ление, че наистина се касае за 
действия за придобиване на 
достоверна информация за 
случващото се в Украйна. Така 
ли е, каква е цената и какво 
следва?

С решение от 9 декември 
2022 г., Българското Народно съ-
брание разреши да се предостави 
военно имущество на Украйна, 
по силата на споразумение меж-
ду двете страни, както и в бъде-
ще да се предоставя подобно 
имущество по искане на укра-
инската страна; разреши също 
участието на военнослужещи 
от българските въоръжени 
сили в мисията на ЕС за подпо-
магане на Украйна; пое задъл-
жение да подготвя украински 
бойни санитари на територия-
та на България. 

На 77-та сесия на Общото 
събрание на ООН, постоянният 
представител на Украйна депози-
ра писмо, адресирано до пред-
седателя на Съвета за Сигур-

ност, до Генералния Секретар 
на ООН и до председателя на 
77-та сесия на ОС на ООН, към 
което приложи изявление на 
Министерството на външни-
те работи на Украйна относно 
„нелегитимността на присъст-
вието на Руската федерация в 
Съвета за сигурност на ООН и в 
ООН като цяло“  по повод съби-
тията в Украйна. За първи път 
в историята на ООН офици-
ално се оспорва членството в 
Организацията и в СС на един 
от петте му  постоянни члено-
ве. Трудно е да се очаква от тази 
инициатива да последва нещо 
реално, тъй като с подобни, без-
спорно пропагандни искания, 
по същество се оспорва същест-
вуването и дейността на сама-
та организация, като се прене-
брегва факта, че създаването й 
бе продиктуване от необходи-
мостта да се хармонизират, ба-
лансират и преодоляват разли-
чията между формиралите се 
основни идеологически лагери 
в света, за да се избегнат проти-

вопоставяния, довели до избух-
ването на две световни войни 
в продължение само на три десе-
тилетия през ХХ век. Без посто-
янните членове на Съвета за 
Сигурност на ООН, съществу-
ването на самата организация 
би се обезсмислило.

Изводът ни се струва безспо-
рен: решение за изход от кон-
фликта трябва да се търси в ра-
йона, с участие на всички пря-
ко засегнати и потенциални 
жертви, като се ограничи при-
съствието и влиянието на дър-
жави извън района, опитващи 
се да променят в свой интерес 
установеното геополитическо 
равновесие. 

Дали решението на Народно-
то събрание за оказване на воен-
на и военно-техническа подкре-
па на Украйна е в съответствие 
с българската декларацията за 
встъпване в делото и с посочено-
то затова основание - желанието 
да наблюдава процедурата, без 
да взема страна, ни се струва без-
спорно – не е! 

България престъпва 
границите, които сама си е 

поставила 

и на практика се включва 

като участник в конфликта на 
страната на Украйна, в наруше-
ние на вече прието решение на 
законодателя и на конституция-
та.  

Какво следва и какво реално 
може да се очаква? Българската 
общественост спешно и реши-
телно да се намеси, за да спре 
изпълнението и да се дероги-
ра решението за предоставяне 
на военна помощ на Украйна. 
Струва ни се, че първата стъп-
ка в тази посока е направена. 
По искане на 50 народни пред-
ставители Конституционният 
съд образува дело №1/2023 г. 
за обявяване за противокон-
ституционно Решението на 
Народното събрание за оказ-
ване на военна и военно-тех-
ническа подкрепа на Украйна, 
прието от Народното събрание 
на 9 декември 2022 г. Предстои 
втората стъпка. И от нея българ-
ският народ е в правото си да оч-
аква, по предложение на доклад-
чика по делото Янаки Стоилов, 
Конституционният съд да обя-
ви въпросното Решението на 
НС за противоконституцион-
но и да напомни на българския 
политически полу-елит, че бъл-
гарският интерес може да бъде 

защитен единствено при спаз-
ване на националното законо-
дателство и на международ-
ното право, при съблюдаване 
принципите на справедливост, 
реципрочност, баланс на ин-
тереси чрез отхвърляне на ре-
шения и политики, мотивира-
ни от преследване на чужди на 
България интереси. 

Бихме искали да вярваме, 
че предлагания анализ ще съ-
действа на мислещите и заг-
рижени за бъдещето и бла-
гополучието на българска-
та народност специалисти и 
професионалисти да изгра-
дят необходимите критерии и 
стандарти за оценка и отсто-
яване на мнения и позиции, 
утвърждаващи българския на-
ционален интерес. Това не е  по 
силите на непросветени, поли-
тически неграмотни и нацио-
нално неориентирани службо-
гонци. Време е те да отстъпят от 
политическата сцена, да пре-
доставят местата, които са узур-
пирали в българската държав-
на администрация, на доказали 
се професионалисти, с каквито 
България разполага, но безот-
говорно пренебрегва.
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Оръжие или безнадеждност за Украйна!?

Един от най-важните 
уроци за изминалата 
2022 г. беше, че най-на-
края въпросът за енер-

гийната сигурност беше поста-
вен на централно място в енер-
гийната политика. 

Доскоро опорните точки в 
енергийното планиране в Евро-
пейския съюз бяха подчинени 
на намаляването на въглерод-
ните емисии (CO2) и утопич-
ната вяра за противодействие 
на климатичните промени. В 
резултат на тези амбиции, в ЕС 
бяха приети редица страте-
гически документи и плано-
ве като „Чиста енергия за всич-
ки европейци“, „Зелена сделка“ и 
пакет „Готови за 55“, които из-
искват драстично намаляване 
на CO2 в енергетиката, по начин, 
който създаде предпоставки за 
огромни структурни дисбалан-
си в енергийната система на 
Общността. 

Постепенно целите за нама-
ляване на CO2 бяха драстично 
завишавани от Европейската ко-
мисия – от първоначално при-
етите мерки за 20% намаление 
на CO2 до 2030 г., вече официал-
ната цел на ЕК е за намаление от 
55%, а през 2050 г. Европа тряб-
ва да се превърне във „въглерод-
но неутрален континент“. Това, 
което се пропуска, обаче, е фа-
ктът, че глобалният дял на Ев-
ропа е само 9%, т.е. дори те да 
бъдат напълно елиминирани, 
това едва ли ще има някакъв 
съществен ефект върху общо-
то количество CO2 в световен 
мащаб. Ето защо такава иници-
атива за „въглеродна неутрал-
ност“ би сработила само, ако в 
нея бъдат привлечени икономи-
ките с най-голяма въглеродна 

интензивност.
Вместо усилията да са насо-

чени към реална енергийна ди-
пломация, лидерите на ЕК по 
административен път завиша-
ват и без това нереалистични-
те цели за намаляване на CO2. 
Нещо повече, схемата за търго-
вия с емисии създава огромни 
структурни дисбаланси в евро-
пейската енергетика. Чрез този 
механизъм въглищните елек-
троцентрали бяха поставени 
в режим на икономическа не-
състоятелност. 

Средната цена на въглерод-
ните емисии за 2022 г. се очак-
ва да бъде около 81 евро/t.CO2, 
което ще бъде ръст от 50% спря-
мо предходната 2021 г. Това оз-
начава, че въглищните центра-
ли са принудени да калкулират 
един своеобразен „въглероден 
данък“ в производствените си 
разходи, което значително оскъ-
пява себестойността на произ-
вежданата енергия. 

Така например, през 2022 г., 
държавната ТЕЦ „Марица Изток 
2“ съгласно Ценово решение 
№Ц-19 от 01.07.2022 г. на КЕВР 

е предложила разходи за квоти 
за парникови газове на стойност 
1,460 млрд. лв., при планирано 
производство на нетна електри-
ческа енергия от 7 250 804 MWh. 
Със същите оперативни разходи 
се сблъскват почти всички оста-
нали въглищни централи в рам-
ките на ЕС, които трябва да заку-
пуват емисии.

Световната енергийна кри-
за започна още от средата на 
2021 г.

Тя предизвика значителен 
ръст на цените на електроенер-
гията на борсите, но наред с това 
се затвърди нуждата от сигур-
ни доставки на електричест-
во. Високите цени на борсите на 
практика минимизираха (а в 
някои случаи дори елиминираха) 
пагубния ефект от огромните 
разходи, правени за закупува-
не на въглеродни квоти. А през 
2022 г. въглищата се завръщат 
като основен енергиен източ-
ник в световен мащаб. 

По данните на Междуна-
родната агенция по енергетика 
(МАЕ) през 2022 г. потребле-
нието на въглища в света ще 
достигне абсолютен връх от 8 
млрд. тона, което е ръст от 1,2% 
спрямо предходната година. 
В ЕС, който от поне десетилетие 
има амбицията ускорено да за-
тваря въглищни ТЕЦ, търсене-
то през 2022 г. се очаква да се уве-
личи с 6%, или +29 Mt.

За енергийната 
диверсификация като част от 

енергийната сигурност.  

Мястото на ядрената 
енергетика

Енергийната диверсифика-
ция, като интегрална част от под-
държането на адекватност и си-
гурност на енергийните достав-
ки, трябва да бъде в основата на 
всяка една стратегическа рамка в 
европейската общност. ЕС е не-
тен вносител на енергия, като 
процента на енергийна зависи-
мост съгласно данните на Еврос-
тат за 2020 г. е 57,5%. Повече от 
70% от този внос са петролни 
продукти, около 25% е приро-
ден газ (вкл. и втечнен природен 
газ), а делът на вносните въгли-
ща е само 5%. Това показва, че 
Общността продължава да раз-
чита на външни доставчици на 
енергийни ресурси. За да бъде на-
малена импортната зависимост, 
ЕС трябва да подчини полити-
ката си на едно просто правило: 
да работи за увеличаване дела 
на местните енергийни ресур-
си. Това означава комбинация от 
мерки по:

Първо, запазване на въгли-
щата като сигурен и надежден 
източник на енергия;

Второ, запазване и увели-
чаване дела на ядрената енер-
гия в електропроизводството; 

Трето, проучвания за нови 
находища на въглеводороди.

Както стана ясно в анализа 
до тук, въглищата увеличават 
дела си през 2022 г. предим-
но заради форсмажорните об-
стоятелства в енергетиката. Но 
по отношение развитието на яд-

рената енергетика в рамките 
на Общността стратегическата 
рамка продължава да бъде не-
ясна. 

През 2022 г. ядрената енер-
гия има дял от около 25% при 
електропроизводството в рам-
ките на ЕС, но дела й сред ни-
ско емисионните енергийни 
източници често надхвърля 
50%. Да, в началото на годината 
ЕК включи ядрената енергия в 
Допълващия Делегиран акт по 
Регламента за таксономия на 
ЕС, признавайки инвестициите 
в нея за устойчиви. Но това далеч 
не означава, че предизвикател-
ствата пред развитието на ядре-
но енергийния отрасъл са реше-
ни. Съществуват много неясни 
моменти в разписаните крите-
рии за достъп до финансиране 
на ядрени проекти като част от 
Таксономията.

Не е предприет диференци-
ран подход по отношение изис-
кването за използването на т.нар. 
гориво, устойчиво на инциден-
ти, след като такова към насто-
ящия момент не е лицензирано 
от нито един ядрен регулатор 
по света. По-нататък, изисква-
нията за представянето на про-
екти или изграждането на хра-
нилища за погребване на ВАО 
(високо активни радиоактивни 
отпадъци) до 2050 г. не корес-
пондира с конкретните специ-
фики на ядрено енергийните съ-
оръжения, без значение дали те 
се намират в експлоатация или 
са в проект. 

Наблюдават се и опити за из-
земването на функции, които са 
в изключителните компетенции 
и правомощия на национални-
те ядрени регулатори, както и за-
обикалянето на клаузи от ос-
новополагащия за Общността 
Договор за ЕВРАТОМ. Може би 
единствената добра новина от-
носно този допълващ Делегиран 
акт е, че включването на ядрена-
та енергия в него дава устойчив 
пазарен и имиджов сигнал към 
потенциалните кредитори на 
проекти за нови ядрени мощно-
сти в рамките на ЕС.

Развитието на ядрената 
енергетика в Европа, 

обаче, зависи повече от 
състоянието на отрасъла във 
водещите ядрени държави в 
Общността. След напускане-
то на Великобритания и отте-
глянето на Германия от ядре-
ната енергетика, Франция ос-
тана единствения „ядрен лидер“ 
в Европа, който има значителен 
„ноу-хау“ и технологични въз-
можности във всеки един етап 

на ядрено-горивния цикъл. 
През последната година, оба-

че, ядрената енергетика във 
Франция премина през доста из-
питания. През пролетта и лято-
то на 2022 г. няколко ядрени 
блока бяха временно спрени от 
експлоатация поради открита 
корозия в близост до заварки-
те на охлаждащите кръгове, а 
други блокове бяха принудени 
да ограничат мощността си, за-
ради сушата и ниското ниво на 
реките. 

Към края на 2022 г. по данни 
на EDF в експлоатация се нами-
рат по-малко от 70% от инста-
лираните ядрени мощности в 
страната. Това е крайно недос-
татъчно, имайки предвид огро-
мния дял на ядрената енергия 
в електроенергийния баланс в 
страната. Проектите в процес на 
изграждане или в опитна експло-
атация също се вървят по план – 
трети енергоблок (френски EPR) 
на финландската ядрена центра-
ла в „Олкилуото“ беше некол-
кократно спиран за отстраня-

ване на дефекти в конвенцио-
налната част на съоръжението. 
Същият модел на реакторна ин-
сталация се строи във Франция, 
в централата „Фламанвил“, къде-
то преди няколко дни стана ясно, 
че ще има поредно отлагане на 
пусковия срок и допълнително 
оскъпяване. 

Строителството на нови 
ядрени мощности, 

паралелно с дългосрочната 
експлоатация на съществува-
щите такива, са един от устой-
чивите начини за поддържа-
нето на енергийната сигур-
ност.

В момента като лидери в про-
ектите за изграждане на нови яд-
рени мощности се обособяват 
страните от Централна и Източ-
на Европа. През месец август 
2022 г. националният ядрен ре-
гулатор в Унгария даде разре-
шение за започване строител-
ството на „Пакш-2“; ядреният 
регулатор на Словакия даде раз-
решение за зареждане с ядрено 
гориво на новия трети енерго-
блок в централата в „Моховце“, 
а през ноември Чехия официал-
но обяви, че в търга за разшире-

нието на АЕЦ „Дуковани“ до мо-
мента са постъпили първоначал-
ни оферти от френската EDF, 
корейската KEPCO и амери-
канската Westinghouse. 

Полша също напредва с 
плановете си за изгражда-
не на ядрената си програма 
– през декември стана ясно, че 
Westinghouse ще изгради първа-
та ядрена централа в страната, 
като се очаква сътрудничество и 
с KEPCO. Освен проектите, бази-
рани на ядрени реактори с голя-
ма мощност, интерес има и към 
изграждането на малки модул-
ни реактори. Ядрената енергия 
има потенциал да изиграе цен-
трална роля в енергийния пре-
ход и увеличаването степен-
та на енергийна сигурност, за-
щото освен производството 
на електроенергия, тя може да 
има множество други прило-
жения като: снабдяване на до-
макинствата с топлинна енер-
гия, снабдяване на индустрия-
та с топлинна енергия и техно-
логична пара, производство на 
„чист водород“ и др.
Повече енергийна сигурност, 

по-малко „Зелена сделка“

Изминалата 2022 г. опреде-
лено бе турболентна за енер-
гийната система на Европа. 
Корените на енергийната криза, 
обаче, се крият далеч преди за-
почналата война в Украйна през 
февруари 2022 г. Търговията с 
въглеродни емисии, непрестан-
ното и нереалистично завиша-
ване на целите за намаляване на 
CO2, бързото извеждане от екс-
плоатация на сигурни, предви-
дими, диспечируеми и доказа-
но надеждни електропроиз-
водствени мощности за сметка 
на бързото навлизане на не-

предвидими и непостоянни та-
кива, са само част от примерите 
за грешната енергийна политика 
на Брюксел.

Желанието за още по-голям 
политически контрол вър-
ху енергетиката намери израз 
и чрез въвеждането на т.нар. 
„таван на цената“ на природ-
ния газ. Такъв командно-адми-
нистративен метод няма как да 
проработи, особено когато я на-
лага играч, който е изключител-
но зависим от доставката на при-
роден газ от трети страни. 

По данни на МАЕ, ако през 
2023 г. търсенето на природен 
газ в Китай се завърне на ни-
вата от 2021 г. и едновременно 
с това физическите доставки от 
Русия за Европа бъдат напъл-
но прекратени, то в ЕС може 
да се оформи дефицит от по-
рядъка на 27 млрд. куб. м. Това 
е огромно предизвикателство 
за европейските „полиси-мейкъ-
ри“, които вместо да губят време 
в „зелени планове”, трябва бързо 
да намерят адекватни и работе-
щи алтернативи за доставка, ако 
гореописания сценарий се случи.

По отношение развитието на 
електроенергетиката ЕС трябва 
да обърне по-сериозно внима-
ние на инвестициите в мрежата, 
ядрената енергетика, запазва-
нето потенциала на въглищата 
и не на последно място – раз-
витието на човешките ресур-
си. Разбираемо, за „полиси-мей-
кърите“ такива действия са по-
литически неприемливи, за-
щото цялата им концепция за 
развитие на енергетиката през 
последните десетилетия бе ба-
зирана на отказ от въглищата 
и все по-малко ядрена енергия. 

26.12.2022 г.

Факторът енергийна сигурност
Годината, в която Европа разбра, че това е най-важно

Борислав БОЕВ,  
енергиен експерт
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За тази принцип едни 
казват, че идва от биб-
лейски времена, други 
от времето на вавилон-

ския цар Хамураби. Има най-
различни тълкувания, но основ-
ният смисъл остава  неизменен: 
„Възмездието за едно престъпле-
ние е адекватното  наказание.“ 

За да не се превръща нака-
занието само в отмъщение, то: 
• не трябва да надвишава престъ-
плението;

• и трябва да се определя от 
съд или висш орган (управител, 
цар, владетел).

Дискусията  „за“ или „про-
тив“ изпълнението на смърт-
ното наказание не е преста-
вала. Тя става излишна само по 
време на война (вкл. граждан-
ска) и след революционна смяна 
на властта.

След кървавата ВСВ на 10 
декември 1948 г., от ООН (без 
участие на България)  бе при-
ета Всеобща Харта за правата 
на човека  (The Universal Decla-
ration of Human Rights), според 
която човешкият живот  е ви-
сша ценност. Той не трябва да 
бъде прекъсван  дори от дър-
жавата. Но в края на 20 век чо-
вечеството се удвои, а престъп-
ността нарасна в геометрична 
прогресия. Междувременно се 
оказа, че концепцията за чо-
вешки права е удобен инстру-
мент за борбата на Запада с 
идеологическия си противник 
– социалистическия лагер, на-
чело със СССР. И че той затова 
е създаден.

Либералната демокрация 
на еднополюсния свят след 
1990 г. замени солидарността 
на гражданите и приоритета 
на държавата с господството 
на парите и индивидуализма. 
За да станат членки на Съвета на 
Европа всички бивши социалис-
тически страни вкупом, най-без-
критично, изключиха налага-
нето на смъртното наказание 
от правораздаването или обя-
виха мораториум върху него-
вото изпълнение.

Но вместо да намалеят теж-
ките престъпления се получи 
точно обратното. Оказа се, че  
либералната демокрация  пер-
фектно обслужва криминал-
ния контингент. „Всичко, кое-
то не е изрично забранено със за-
кон е допустимо“  е мантрата на 
високо платените адвокати на 
нарушителите. Компютъризи-
рането на обществото разкри за 
престъпния свят неограничени 
възможности за кражби, из-
мами и предумишлени убий-
ства. Когато през 1948 г. беше 

изготвена Международна-
та Харта за правата на човека 
(МХПЧ), редица от днешните 
тежки престъпления в Бълга-
рия или не съществуваха, или 
бяха рядкост. Става въпрос за 
наркотрафик, тероризъм, от-
вличания, педофилия, изма-
ми с крипто валута, кражби на 
луксозни автомобили, изклю-
чителна корупция, „прихвати-
зация“ на цели държавни пред-
приятия и др. След 1989 г. ста-
нахме безпомощни свидетели на 
невиждано и незапомнено раз-
грабване на държавната соб-
ственост. В законите имаше тол-
кова вратички, че някои наши 
сънародници се изкушаваха да 
минават през тях, вместо да пре-
живяват като „работещи бедни“. 
Корупцията направи някои ов-
ластени хора „по равни от дру-
гите“. Мечтаната независима съ-
дебна система се оказа неефек-
тивна в борбата с престъпния 
свят.

Още през април 1996 г. 
(бр.13) в. “Нова Зора“ удари 
камбаната на тревогата и пре-
дупреди затъващото в треса-
вището на мнимата свобода 
българско общество: „В Бъл-
гария либералната демокрация 
увеличи убийствата от 150 на 
400-500-годишно. В България па-
тологични типове изнасилват 
невръстни момичета. В Бълга-
рия негодяи зарибяват децата 
ни с наркотици. А по шосетата 
при тежки катастрофи гинат 
по 1500 души годишно. Или общо 
налице са към 2000 екзекуции без 
съд и присъда.“

В същото време многоброй-
ни филми, изпълнени с наси-
лие по всички телевизионни 
канали, ставаха безплатен на-
ръчник за убийци и убийства. И 
такъв са досега. При либерал-
ната демокрация човешкият 
живот престава да бъде висша 
ценност, а адвокатите на убий-
ците  продължават да твърдят, 
че „в света нямало страна, в коя-
то прилагането на смъртното 
наказание да е намалило прес-
тъпността“. Оказа се наисти-
на, че живеем в общество, в кое-
то убийството на един човек  е 
трагедия, а смъртта на стотици  
- статистика. Но клакьорите на 
либерализма най-усърдно про-
дължават да пропагандират, че 
присъдата „доживотен затвор“ 
била по-тежка от „смъртно на-
казание“.  На това твърдение мъ-
дрецът Александър Зиновиев 
веднага би казал: „Щом сте та-
кива хуманисти, защо не избира-
те по-леката присъда!“

През 1989 г. като правоза-
щитници от НДЗПЧ заварих-
ме в затворите на тоталитарна 
България само 12 000 осъдени 
нарушители. Т.нар. добровол-
ни отряди и мрежата информа-

тори на правозащитните органи 
бяха отлична профилактика за 
извършителите на тежки прес-
тъпления. Българите живееха 
без решетки на прозорците си, 
при незаключени врати, и се 
прибираха по тъмно без страх 
за живота си. Сега местата за 
изтърпяване на наказания са за-
пълнени и няма свободни места. 
Никой обаче не се замисля защо  
в страни като Сингапур и Китай 
липсва хаос в обществото? И из-
лиза, че някой има твърде голям 
интерес от продължаване на об-
становката, в която битовият те-
рор и всевъзможната престъп-
ност са му необходими. И няма 
интерес държавата да нама-
лява ентропията, да въвежда 
ред включително и да прилага 
смъртното наказание. В Син-
гапур и Китай човешките пра-
ва на гражданина са неизмен-

но свързани с неговите задъл-
жения. И прошка, и чадъри над 
престъпника и престъпността, 
са недопустими и немислими.

През 2020 г. смъртното на-
казание оставаше разреше-
но в законодателството на 56 
страни. Разбира се, тенденцията 
е към неговата постепенна отмя-
на. В известен смисъл това нака-
зание е като барометър за със-
тоянието на обществото. Прес-
тъпността е социално явление и 
се обуславя от различни факто-
ри, повечето от които икономи-
чески, но не на последно мяс-
то и от ниската нравственост и 
срива на  моралните ценности.

 В последно време в България 
сме буквално затрупани от вести 
от такива ужасяващи престъпле-
ния, за които дори наказанието 
„доживотен затвор“ изглежда 
твърде хуманно. Смъртното на-
казание  е един от древните  на-
чини за наказване на жестоки и 
непоправими престъпници. То 
винаги е било и психотерапия 
за останалите граждани. Чо-
вешката природа е такава, че за 
порядъчните хора престъпници-
те са еднакви. Те са изметта на 
обществото и пет пари не дават 
за неговите правила. И милост 
към тях не трябва да има.

Резултатите от повечето со-

циологически допитвания по-
казват, че преобладаващото 
мнозинство (до 80%) от граж-
даните подкрепят възмож-
ността смъртното наказание 
да остане част от арсенала на 
държавата.

Лишавайки престъпни-
ка от живот държавата запаз-
ва своите порядъчни гражда-
ни и в същото време показва на 
потенциалния престъпник ка-
къв може да бъде краят на про-
тивоправното му поведение. 
Всички останали разсъждения не 
касаят самата смъртна присъда, 
а само механизмите на изпълне-
нието и ефективността на съдеб-
ната власт.

Държава като Съедине-
ните щати може да си позво-
ли разходите за един доживо-
тен затворник да бъдат до 2 
млн. долара годишно. Формал-

но смъртното наказание в САЩ 
е разрешено в 46 щата, но се из-
пълнява  само в половината от 
тях. България не може да си 
позволи лукса да пилее парите 
на данъкоплатците за масови 
убийци като Брейвик (Норве-
гия)  или за маниак-педофил, 
който да изяжда средствата за 
петима пенсионери.

Има ли приемлив изход?
Спорът „за“ и „против“ 

смъртното наказание остава 
неразрешен. Европа залязва 
заедно със спомените за хуман-
ност и толерантност, Женевски 
конвенции и пазарна иконо-
мика. Настъпва обаче нов мно-
гополюсен свят с нов световен 
ред, който от своя страна ще 
доведе до нов европейски ред. 
Още повече, че Европа вече не 
е същата. С променен етнически 
състав на основни държави като 
Франция (34% с мюсюлмански 
корени) и Германия (с повече 
от 5 млн гастербайтери), нама-
ляването на  престъпността, 
без въвеждане на смъртно на-
казание, изглежда илюзорно. 

Има няколко престъпления, 
които могат да бъдат класифи-
цирани като „нови смъртни гре-
хове“ и, които изискват прекъс-
ване на контакта на престъп-
ника с другите граждани. Те са: 

• национално предателство, 
• тероризъм, 
• наркотрафик, 
• жестоки убийства 
• и педофилия. 
Заразителен е примерът на 

Русия и Беларус. В Беларус про-
ведоха референдум за смъртно-
то наказание (1996 г.) и хората 
се изказаха за неговото прилага-
не. В Русия интелектуалци като 
Александър Зиновиев и Ни-
колай Стариков, както и  лиде-
ри на политически партии като 
Сергей Миронов (Справедли-
вая Россия), Владимир Жири-
новски (ЛДПР) и Дмитрий Мед-
ведев (Единая Россия) отдавна 
надигат глас за отмяна на мо-
раториума от 1999 г. върху из-
пълнението на смъртното на-
казание. Техният аргумент е: 
„Народът на РФ е носителят на 
властта  на нейната терито-
рия и има пълното право да въве-
де такава наказателна система, 
каквато смята за адекватна и 
нужна без да се съобразява с други 
организации и страни“. 

Сега  във войната с колек-
тивния Запад ръцете на пра-
восъдието в РФ сякаш се по-
развързват. Русия вече не е 
член на Съвета на Европа, а 
това означава, че всички евро-
пейски ратификации и подпи-
си на документи  приети  от Ру-
ската Дума стават невалидни. 
Трябва да очакваме възстановя-
ване на изпълнението на смърт-
ното наказание в РФ още през 
2023 г.

Къде сме ние?

Нашите законодатели 
трябва без много резки движе-
ния да се проникнат отново от 
убеждението, че смъртното на-
казание  има своето възпита-
телно въздействие и ще въз-
държа израсналите в „демокра-
тичния“ преход млади българи 
от невъздържани и необмисле-
ни постъпки.

Нека да бъде проведен наро-
чен референдум за смъртното 
наказание! Нека да се чуе мне-
нието на гражданите, за да има 
България готовност веднага, след 
като други европейски страни 
започнат да го практикуват, то да 
бъде макар и временно, и у нас.

Защо временно? - биха за-
питали грантаджиите от Бъл-
гарски Хелзинкски комитет. 
Защото ако успеем да възста-
новим нравствеността и толе-
рантността в българското об-
щество, смъртното наказание 
отново и съвсем естествено 
ще отпадне. И новите поколе-
ния българи ще ни бъдат бла-
годарни, защото както е казал 
руският държавник Столипин 
(1907-1912), ще „различат кръв-
та по ръцете на престъпниците 
от кръвта по ръцете на добросъ-
вестните хирурзи“.

ДИСКУСИЯ „ЗОРА“БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

„Българийо мила, земя 
на герои, неспирен и 
мощен е твоят въз-
ход.“ Така се пее-

ше по времето на социали-
зма, което наследниците на 
активните борци против ка-
питализма и фашизма, вне-
дрили се в партиите от „евро-
атлантическия“ сектор, ис-
кат да забравят. Ако бащите 
и дядовците им можеха да ста-
нат и да видят в какво са пре-
върнали оставеното от тях 
наследство, пак щяха да ско-
чат в гроба. Но къде толкова 
съвест, памет и срам у ново 
излюпените поклонници на 
„евроатлантическите ценнос-
ти“! Колкото и да ги обиждат 
и плюят, те продължават на-
пред до пълното погубване 
на страната. „Срамът и обида-
та действат, когато се чувст-
ват”, както гласи една римска 
поговорка.

В страха си от собствено-
то си минало, някои закъс-
нели борци за най-правата 
евроатлантическа вяра дори 
обявиха „комунизма“ за прес-
тъпен режим. И разчитайки 
на късата памет на избирателя, 
продължават да го примамват 
с розови обещания за светло 
европейско бъдеще, без прес-
тъпност и корупция, генера-
тор и донор на които според 
тях е Русия. Само че животът 
е по-пъстър, по-богат, по-от-
резвяващ и разобличителен 
и от най-развинтените фан-
тазии. След един изтощите-
лен, близо 34-годишен пре-
ход към плуралистична де-
мокрация и свободна пазар-
на икономика, България се 
превърна в най-бедната, ко-
румпирана и презирана стра-
на в ЕС. Достатъчно е държави 
като Нидерландия, Австрия 
или Швеция да се противо-
поставят на приемането ни 
в Шенген и еврозоната, за 
да изпаднем в положение-
то на Турция, която 30 годи-
ни виси пред портите на ЕС. 
И въпреки че посреща първа 
вълните от нелегални мигран-
ти, се натъква на непреодоли-
ми препятствия по пътя си 
към ЕС. Ех, получи няколко ми-
лиарда евро, за да държи миг-
рантите на своя територия, но 
това е всичко. Тя имаше едно 
оръжие за натиск поне върху 
Швеция и Финландия – вето-
то върху решението за при-

съединяването им към НАТО, 
но и то започна да дава фира. 

Миналата седмица, след 
като шведският премиер Улф 
Кристерсон спомена, че стра-
ната му няма да може да из-
пълни всички искания на 
Анкара, привърженици на 
смятаната от Турция за теро-
ристична организация РКК 
(Кюрдска работническа пар-
тия), обесиха пред кметство-
то на Стокхолм чучело на 
турския президент Ердоган. 
Лично премиерът Кристерсон 
обяви, че целта на тази проя-

ва е „саботаж“ на кандида-
турата на Швеция за натов-
ско членство. А пък Ердоган 
каза пред Международна-
та омбудсманска конферен-
ция в Анкара: „Някои стра-
ни се превърнаха в убежи-
ща на хайдути“ („Миллиет“, 
11.01.2023). Той имаше пред-
вид страни като Швеция и 
Финландия, които за разли-
ка от България отказват да 
му предадат хора, които Ан-
кара е обявила за терористи. 
Но след като правителството 
на Либия замрази подписано-
то с Турция споразумение за 
търсене на въглеводороди в 
Източното Средиземномо-
рие, в Турция свързаха това 
решение с внезапното посе-
щение в Триполи на шефа 
на ЦРУ. А що се отнася до Си-
рия, Тунджа Бенгин написа, 
че „Агнето е поверено на вълка 
под контрола на САЩ“ („Мил-
лиет“, 14.01.2023). 

България може да отка-
же да предаде на Москва из-
дирвани от руските власти 
граждани на РФ с аргумента, 

че нямало да получат в роди-
ната си справедлив процес. 
Но на Ердоган не отказваха 
нито Борисов, нито Петков, 
нито служебните правител-
ства! И въпреки това, страна-
та ни напълно покрива оп-
ределението на турския пре-
зидент за „убежище на хай-
дути“. По-миналата седмица 
например разбрахме, че бри-
танските власти издирват с 
международна заповед за за-
държане терориста Дейвид 
Бодил, живеещ най-спокойно 
в Никополското село Любе-

ново, Плевенска област. 
Нещо повече, депутатка от 

ДБ му служела за преводач, ко-
гато отивал да си плаща смет-
ките. След като бе задържан, 
той избълва в Twitter отров-
ни думи срещу Великобри-
тания, но след като преспа 
няколко вечери в български 
арест, размисли и поиска да 
бъде екстрадиран в родина-
та си. Сиреч, сметна за по-из-
годно за него да го съдят само 
за едно, вместо за шест прес-
тъпления. От сайта на Христо 
Грозев Bellingcat – ни вопъл, 
ни стон! Ако го бяха поискали 
от Кремъл, ела да видиш ка-
къв плач щеше да се вдигне в 
„независимите“ разследващи 
медии! Въпреки това, медий-
ните мисирки у нас не спи-
рат да питат: как така бъл-
гарските специални служби 
не са спрели британеца още 
при влизането му в страна-
та? А би трябвало да питат как 
така бдителните британски 
служби са позволили Бодил 
да излезе от Великобрита-
ния? 

Така или иначе, върху об-
раза на България бе лепна-
то и това петно. Не ни стига-
ха проблемите с незаконни-
те мигранти, които премина-
ват през Великата българска 
ограда като през отворена 
ханджийска порта, та сега и 
терористи от „цивилизования 
и демократичен“ свят трябва 
да ловим. Нашите апаши, сан-
ким, се свършиха, или изтеко-
ха под формата на мозъци в 
Европа, та ще ловим и връща-
ме чуждите! И тъй като злото 
не идва само, върху скандала 

с Дейвид Бодил се насложи и 
този с фирмата за крипто ва-
лутни далавери, пардон опе-
рации Nexo. И тя първо е рабо-
тила в САЩ, но след като явно 
се е задавила от лакомия и са 
я подгонили, се установила в 
България. 

Вижте само какви хора я 

оглавяват и с кого са работи-
ли те. Например съоснова-
телят й Антони Тренчев е 
бил депутат на Реформатор-
ския блок в 43-то НС заедно 
с Настимир Ананиев, кой-
то пък беше депутат от ДБГ. 
Днес тази политическа пепе-
руда вече е депутат от ПП и 
твърди, че още през 2019 г. е 
преустановил съдружието си 
с Антони Тренчев. Между ръ-
ководителите на гореспомена-
тата крипто банка се спомена-
ва и синът на бившия царски 
вицепремиер и министър на 
икономиката Лидия Шулева 
Гижлтш Щулев. Майка му за-
помнихме с позорната конце-
сия, с която тя отдаде златодо-
бивното находище в Челопек 
на канадстата фирма „Дънди 
Прешъс Металс“, и която 
сега се прочу с намерението 
си да  възстановява НДСВ на 
Дядо Цар. От ИТН съобщиха и 
за среща на бившия министър 
на финансите Асен Василев 
в повереното му министeр-
ство, с представители на раз-
лични фирми, включително и 
на Nexo. Разбира се съпред-
седателят на ПП отрича. Във 
връзка с това заваляха и за-
кани за завеждане на съдеб-
ни дела между бившите парт-
ньори от „промяната“ Асен 
Василев, Настимир Ананиев 
и Слави Трифонов. Както и да 
завършат тези маневри, скан-
далът ще удари през ръцете 
мераклиите за третия ман-
дат от ДБ. И съвсем естестве-
но е да понижи процентите им 
на предстоящите извънред-
ни парламентарни избори. В 
този смисъл и Христо Ива-
нов може да каже, че някой 
около Путин саботира съста-
вянето на редовно правител-
ство. „Кон не видял, крака раз-
махал!“ – казва народът. 

БЪЛГАРИЙО МИЛА!
„И всякой роб, свободен става щом стъпи на българска земя“.

(Из преамбюла на Търновската конституция)

Петко ПЕТКОВ

Т
ака си живеем в евроатлантическа България, убе-
жище за кибер измамници, престъпници, терори-
сти, хайдуци, нелегални мигранти, бежанци и вся 
„остальная сволоч“! Страна, в която парламентът 

започва работа с реставрация на хартиената бюлетина и 
с решение за изпращане на военна помощ на Украйна! – 
сякаш всичко друго й е наред! И докато САЩ се опитват „да 
ваксинират“ ЕС с НАТО-визъм, а Франция и Германия дър-
жат на своята стратегическа самостоятелност и на иконо-
мическите си връзки с Китай и Русия, нашите евроатланти-
ци и техните медийни подгласници не забелязват превзема-
нето от ВС на Русия на гр. Соледар. Дори в САЩ предвиди-
ха тази украинска катастрофа, след като координаторът по 
стратегическите комуникации към Съвета за национална си-
гурност на Белия дом Джон Кърби заяви, че Соледар е „малко 
селце“ в Донбас, чието превземане от руснаците няма да по-
влияе на хода на войната в Украйна. Защо тогава Зеленски 
говореше за Соледар като за украинския Вердюн? Няма 
как да не се съгласим с онези, които пишат, че Зеленски e 
постигнал забележителни резултати в разрушаването на 
собствената си страна. 

„Око за око, зъб за  зъб“!
Необходим ли е референдум за смъртното наказание?

Румен ВОДЕНИЧАРОВ
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Въпрос: Г-н министър-
преддседател, в ранните ча-
сове на 24 февруари руските 
войски нападнаха Украйна, 
съсед на Унгария. Кога нау-
чихте за това събитие и какви 
бяха първите ви мисли в този 
момент?

Орбан: Бях в Москва на 5 
февруари – три седмици преди 
войната и имах 5-часов разго-
вор с Владимир Путин. Бях там 
– нещо като на мирна мисия. 
Вече виждахме, че ще има про-
блем. Виждахме също, че няма 
нито един от западната стра-
на, който да разбира, че са не-
обходими преговори, незави-
симо дали има или няма шанс 
за споразумение. Самото нали-
чие на преговори би охладило  
нещата, но тъй като нямаше ни-
какъв охлаждащ ефект, много 
се страхувахме, че ще послед-
ва война. 

Тогава, на 5-ти, попитах 
президента на Русия какво 
мисли за украинската армия. 
Той каза, че украинската армия е 
много силна, много добре обо-
рудвана армия, с генерален 
щаб, обучен от американците 
и британците; че те получа-
ват информация от америка-
нците и следователно това е 
много, много силна държава. 
Путин даде да се разбере, че ще 
направи всичко възможно Ук-
райна никога да не се присъ-
едини към НАТО. За него това 
е императив. И виждах негова-
та решимост. Той не каза, че ще 

атакува, но подразбирах, че се 
очертават проблеми. 

Веднага заминах за Брюк-
сел при шефа на НАТО. Докла-
двах на генералния секретар 
на НАТО, че се задават пробле-
ми, защото времето не е на наша 
страна, времето е на страната 
на руснаците и всичко може да 
се случи. И когато това се случи 
на 24-ти, всичко, което казах, 
беше: „Е, случи се, както очак-
вахме“. И веднага започнах да 
мисля колко унгарци ще ум-
рат. Тъй като разликата между 
позицията на Германия и по-
зицията на Унгария не е само 

географска – вие сте по-далеч, 
а Унгария граничи с Украйна. 
Имаме 200 000 унгарци, живе-
ещи в Украйна, някои от кои-
то имат двойно гражданство. 
И се тревожех колко ли унгарци 
биха загинали, ако бъдат взети в 
армията; или ако руснаците си 
пробият път към Закарпатието. 
Досега загубихме 200 души, 200 
унгарци са загинали. Така че, 
когато говорим за войната, ние, 
унгарците, загубихме 200 души, 
които загинаха като наборни-
ци във войната – повечето от 
тях с двойно гражданство. Така 
че ние сме непосредствено до 

зоната на военните действия. 
И имаме силното чувство, че 
сме под заплаха. Това беше су-
тринта на 24-ти.

Въпрос: Както казахте, по 
време на посещението си в 
Москва в началото на февру-
ари, преди нападението, ви-
дяхте, че руският президент 
показва решителност. Тога-
ва имаше много информация 
от западното разузнаване за 
точния час на атаката и евен-
туално за една или две от обя-
вените дати. Според вас каква 
е била действителната цел и 
истинският повод за нахлува-

нето? Защото информацията 
тогава беше неубедителна. И 
когато казвате, че [Путин] е 
бил решителен, това само за 
да попречи на украинците да 
станат членове на НАТО ли 
беше?

Орбан: Това е много инте-
ресен въпрос. И съм сигурен, че 
много книги ще бъдат написа-
ни по този въпрос. Но честно ка-
зано не съм склонен да дам от-
говор. И причината е, че считам 
целият дискурс за тази война 
да е твърде фокусиран върху 
Путин. Всички говорят за Пу-
тин, какво е мислил, какво ми-
сли сега? Какво ще мисли утре 
сутринта? 

Но да ви кажа честно, Вла-
димир Путин изобщо не ме 
интересува. Интересувам се 
от Унгария и Европа. Така че 
трябва да вложим повече енер-
гия в мислене за себе си и как-
ви са за нас последствията от 
тази война. Нашата позиция 
не трябва да бъде това, което 
мислим, че се върти в глава-
та му. Трябва да бъде какво е 
в интерес на Европа, какво е 
в интерес на Германия, какво 
е в интерес на Унгария. Така 
че не искам да участвам в де-
бат за Путин като екзотичен 
лидер, за сметка на фокусира-
нето върху собствената ми ми-
сия. Така че не знам защо той 
започна войната. Това е нещо, 
което историците ще открият. 
Сега се води война. Ние сме по 
средата на проблема. Трябва 
да кажем какви са нашите ин-
тереси. Как ще сложим край на 
всичко това, ако не знаем какъв 
е интересът на Германия, ка-
къв е интересът на Унгария и 
какъв е интересът на Европа? 
Искам да се съсредоточа върху 
този въпрос, а не върху Влади-
мир Путин. 

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАСБЕЗ ЦЕНЗУРА

Литературният код 
на македонизма

Уважаеми читатели, 

Абонаментът все още е 
единственият начин да сте си-
гурни, че можете да прочетете 
вестник „Нова Зора“. Идват без-
изходни времена, когато всеки 
глас на правдата ще бъде заглу-
шаван и истината все по-труд-
но ще бъде изричана и осветя-
вана. Сега тече абонаментната 
кампания на Български пощи 
и на фирма „Доби прес“, с които 
редакцията има договорни отно-
шения за 2023 г. Целта, непостиг-
ната през 2022 г. остава същата и 
през 2023 г.: 1000 целогодишни 
абонамента! Ние знаем, че ви е 
трудно и с притеснение отпра-
вяме тази покана за подкрепа. 
Вече се пресрамихме и през от-
миналата година съобщихме, 

че приемаме и дарения. Ако 
целта от 1000 абонамента не бъде 
постигната единствената въз-
можност ще остане вашата це-
лева подкрепа. Процесите про-
тичат все по-скоротечно и става 
все по-реален образът на онзи 
вторник, в който има опасност 
да не се състои срещата ни с 
вас. За много централи и ин-
ституции това би било повод 
за  празник, но ние вярваме, че 
това не е ваше желание. Може-

хме да ви спестим казаното до-
тук, ако все пак беше възможно 
преодоляването на изкустве-
ните препиятствия пред раз-
пространението на вестника. 
Уви. 

Във всяка пощенска станция, 
до 15 число на всеки месец, очак-
ваме да се абонирате за в. „Нова 
Зора“ за 1 месец, за тримесечие, 
полугодие или за цялата година. 
Абонаментът винаги се изчисля-
ва съобразно броя на вторници-

те, умножени по коричната цена 
- 2 лв. Това засега остава  най-
сигурният начин, вие, заедно с 
„Нова Зора“, да участвате в бит-
ката за бъдещето на  България. 

Нашият каталожен номер в 
Български пощи остава непро-
менен - 311.

Всеки вторник очаквай-
те „Нова Зора“. Търсете най-не-
обходимият за България вест-
ник. Това не е израз на наша-
та нескромност. Това е вашата 

оценка за „Нова Зора“. Търсете 
вестника и го разпространя-
вайте.

Можете да осъществи-
те абонамент и в офисите на 
ДОБИ ПРЕС. Същото можете 
да направите и чрез пощен-
ски запис за избрания от вас 
срок, на адрес: София 1000, ул. 
„Пиротска“ 3, за Минчо Мън-
чев 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 во-
дим битката за България заед-
но.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02985 
23 05; 02985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140122 и 
0894 66 49 00.

НОВА

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.
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БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

Прогнозите винаги 
са били неблагодар-
на работа. Особено в 
период на сериозни 

геополитически сътресения. 
Ако сега сравним прогнозите, 
които бяха дадени за 2022 г. с 
реалността, ще е доста трудно 
да намерим тези, които са се 
сбъднали.

Така например, през декем-
ври миналата година никой 
не можеше да си представи, 
че през 2022 г. Великобрита-
ния ще смени трима преми-
ери, което не се е случвало там 
през последните 130 години. 
И събитията от 6 януари пре-
дходната година, когато раз-
гневените хора щурмуваха 
Капитолия във Вашингтон, 
зачеркнаха много прогнози за 
развитието на ситуацията в Съе-
динените щати, направени само 
седмица или две преди тези съ-
бития.

Какво да кажем за 
вечните предсказания за 
„разпадането на Русия“, 

с които ни удавиха през по-
следните десетилетия и, кои-
то бяха особено активно раз-
пространявани след началото 
на спецоперацията в Украй-
на? Можем да си припомним 
„историческата“ реч на пре-
зидента на САЩ Джо Байдън 
във Варшава през март мина-
лата година. Той пророкуваше 
връщането на Русия в XIX век 
и долар за 200 рубли! Оказа се 
обаче, че рублата се превър-
на в най-укрепващата нацио-
нална валута спрямо долара 
през 2022 г.

Ето и сега световното ин-
формационно пространство 
е натъпкано с маса прогнози 
за следващата 2023 г. Не липс-
ват и апокалиптични пред-
сказания за съдбата на Русия, 
за която се твърди, че е запла-
шена от военно поражение, 
от колапс, от невероятна кри-
за, от граждански катакли-
зми... Общо взето няма нищо 
ново в сравнение с пророчест-
вата от минали години.

Не е изненадващо, че на този 
фон се появиха „футуристич-
ните хипотези“ на Дмитрий 
Медведев, около които се вди-
гна толкова много шум в мре-
жата. Като цяло заместник-
шефът на Съвета за сигурност 
на Русия не скри, че по този 
начин троли „англосаксонски-
те приятели и техните ра-
достно грухтящи прасета“. И 
наистина, защо американски-
те издания, претендиращи за 
солидност, ще си позволяват да 
говорят за това как през 2023 
г. е необходимо да се осигури 
контролиран разпад на Русия 
и да отнемат от нея  ядрения й 
арсенал, а ние да не можем със 
същото сериозно изражение 
на лицата да обсъждаме на 
колко държавни образува-
ния ще се разпаднат САЩ и в 
кое от тях президент ще бъде 
Илън Мъск?

Това на шега, но като отчи-
таме непредсказуемостта на си-
туацията, все пак нека си отго-
ворим на въпроса: 
Какво ни очаква през 2023 г.?

Едва ли някой се съмнява, 
че развитието на ситуацията 
в целия свят няма да се опре-
деля дълго време от събития-
та по фронтовете на военни-
те действия в Украйна. На мен 
ми се иска да вярвам, че те ще 
бъдат завършени догодина и, 
че това със сигурност ще се слу-
чи при условията на Русия. На-
род-победител като руския не 
може да си позволи нито един 
от сценариите, които нашите 

вечни противници чертаят за 
страната ни.

В същото време трябва да 
сме наясно, че краят на кон-
фликта до голяма степен 
няма да зависи нито от Ру-
сия, нито от Украйна. Мина-
лата пролет двете страни де-
монстрираха намерението си 
да прекратят военните дейст-
вия, но намесата на Лондон и 
Вашингтон попречи на Киев 
да се съгласи на мирен план. 
И в още нещо трябва да сме си-
гурни: авантюристичната по-
литика на Украйна ще спре 
едва след като Западът из-
черпи волята и ресурсите си 
или свършат  украинците, из-
ползвани като пушечно месо.

А това ще отнеме мно-
го ресурси. Организацията за 
икономическо сътрудничество 
и развитие изчислява, че про-
дължаващите боеве в Украй-
на ще струват на световната 
икономика 2,8 трилиона до-
лара през 2023 г.! Предвид на-
мерението на Запада да засили 
още повече санкциите срещу 

Русия, тази сума може да нарас-
не в геометрична степен.

Разбира се, с антируски-
те санкции Западът няма да 
стигне до никъде. Въпреки 
признанието на еврокомиса-
рите, че „санкциите са дости-
гнали лимита си“, опитите за 
измисляне на нови и  нови 
пакети ще продължат и зана-
пред. Първо, защото САЩ ще 
продължат да оказват натиск 
върху Европа, стремейки се 
да елиминират своя европей-
ски конкурент, под предлог за 
антируски ограничения. Вто-
ро, защото желанието за лес-
ни пари и ограбване на чуж-
да собственост ще тласка За-
пада към нови антипазарни 
решения. И  над това трябва 
особено да се съсредоточи Ки-
тай, който през последните 

десетилетия изгради своята 
„мека сила“ върху икономиче-
ска експанзия в чужбина. Пе-
кин трябва да разбере, че За-
падът, ограбвайки руски ак-
тиви, няма да спре дотук.

В същото време санкцион-
ната война до голяма степен 
ще зависи от това как ще се 
развие историята с тавана на 
цените на нашия петрол и 
газ? Сега има война на нерви 
на принципа „кой пръв ще миг-
не“. Съответно, от решителнос-
тта на нашия отговор ще зави-
си дали санкционната война ще 
ескалира или Западът ще тряб-
ва да потърси компромис.

Едно обаче е ясно: трябва да 
сме подготвени, че 2023 г. ще 
бъде белязана от редовни оп-
ити Русия да бъде подведена 
под отговорност за събития-
та в Украйна и ще бъде осъ-
ществен поне един от сцена-
риите за създаване на „между-
народен трибунал”. Ще се опи-
тат да организират появата на 
този орган и неговото „леги-
тимиране“ на мястото на Об-

щото събрание на ООН. В съ-
щото време Украйна със си-
гурност ще намери съюзници 
в опит да лиши Русия от мяс-
тото на постоянен предста-
вител в Съвета за сигурност. 
Колкото абсурдна и смешна да 
изглежда самата идея, те ще се 
опитат да я осъществят през 
следващата година. И нищо 
чудно ООН да повтори съдба-
та на Обществото на нациите 
след решението за изгонване 
на СССР оттам. Осъзнавайки 
последиците, редица ключови 
страни, включително Китай и 
Индия, биха направили всичко 
възможно, за да предотвратят 
подобен сценарий.

Между другото, един от 
ключовите моменти в исто-
рията на човечеството ще 
бъде денят, в който населе-

нието на Индия числено ще 
надхвърли населението на 
Китай. И това,  според демог-
рафите, ще се случи през април 
2023 г. Но и сега това вече оказ-
ва огромно влияние върху 
глобалната икономика. Кога-
то обаче се случи ще бъде опре-
делящ фактор за преразпре-
делението на производството 
в света - работната сила в Ин-
дия ще остане евтина, дока-
то тази в Китай ще става по-
скъпа. В тази връзка Западът 
активно прогнозира проблеми 
за КНР, която няколко години 
подред вече ги плаши с перс-
пективата за въоръжен кон-
фликт заради Тайван.

Що се отнася до ситуаци-
ята на Запад, тя до известна 
степен ще се промени през 
януари, когато Републикан-
ската партия ще поеме кон-
трола над долната камара на 
Конгреса. Това ще затрудни 
управлението на Байдън в ос-
таващите му две години, въ-
преки че никой не трябва да си 
прави особени илюзии относно 

намеренията на републиканци-
те да организират одит за из-
разходването на колосалните 
военни бюджети за Украйна. 
На всички е ясно, че не Киев 
печели най-много от кражба-
та на тези средства, а амери-
канският военнопромишлен 
комплекс, който е в основа-
та на финансовото благосъ-
стояние на самите републи-
канци. Следователно одитът 
ще бъде ялов, ако изобщо запо-
чне. В други отношения обаче 
политическият живот на Бай-
дън ще бъде усложнен: всич-
ки онези проекти, които той не 
успя да прокара през изминала-
та година, по всяка вероятност 
ще бъдат блокирани в Конгре-
са.

В същото време самата го-
дина в САЩ ще продължи под 

знака на борбата в двете пар-
тии за издигане на кандида-
ти за президент на изборите 
през 2024 г. Основните медии 
вече успяха да погребат Доналд 
Тръмп. Вижда се, че републи-
канският естаблишмънт вся-
чески се занимава с губернато-
ра на Флорида Рон Де Сантис. 
Но нека не забравяме, че Тръмп 
има богат опит в борбата с 
елитите в собствената си пар-
тия. Той има малки шансове за 
успех, но те са много повече от 
2016 г., когато просто разкъса 
конкурентите си.

Колкото до перспективи-
те за номинацията на Байдън 
за втори мандат, те изглеж-
дат все по-малко реални. И въ-
преки че в традициите на упра-
вляващите партии в Америка 
няма практика за номиниране 
на конкурент на действащия 
президент, ясно е как задку-
лисните сили на Демократиче-
ската партия вече активно ра-
ботят по проектите Камала Ха-
рис - 2024; 
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През 2023 година 
не само в Украйна 

ще бъде горещо
Владимир КОРНИЛОВ

7 минути, които „Евронюз“ 
отряза от интервю на Орбан

д-р Радко ХАНДЖИЕВ  
Bulgarian Press Pool-Budapest

П
рез октомври м.г. Виктор Орбан бе 
на официално посещение в Берлин, 
където проведе разговари с канцлера 
Олаф Шолц и с предшественичката 

му Ангела Меркел. В края на визитата унгарски-
ят премиер даде интервю за телевизия „Евронюз“. 

В официалното излъчване от паневропей-
ския канал се оказа, че липсват 7 минути от 

интервюто на Орбан. Иначе казано, „Евронюз“ 
цензурира унгарския премиер. 

Специално за читателите на „Нова Зора“, 
а и на цялата българска общественост, 
правим достояние отрязаните 7 минути. 
Може да се гледат в https://www.youtube.com/
watch?v=Iqu0jzgmmWU, субтитрите са на ан-
глийски език.
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тенции за първенство. 
Въвеждането на понятие за 

духовност, което не е зависимо 
от интересите на победителите, 
окуражава не само българите 
на този ветровит кръстопът, 
пълен с превратности и не-
предсказуемости. Държавата в 
политическия смисъл на думата 
под натиска на по-силния чес-
то е принуждавана да преглъ-
ща понятия като „ограничен 
суверенитет“ или – в по-къс-
на „дипломатизирана“ редак-
ция – „споделен суверенитет“. За 
щастие Държавата на духа няма 
подобна проблематика. Дър-
жавата на духа има вековен, 
хилядолетен опит за взаим-
но културно обогатяване и на 
враждуващите. Държавата на 
духа е избавена от един-един-
ствен политически или какъв-
то и да било друг смисъл и ви-
наги има повече значения , 
които действат по свои, не на-
лагани закони.

Българолюбецът Д. С. Ли-
хачов, дълбоко навлязъл в същ-
ността на старобългарската ли-
тература, разбира нейната ду-
ховна държавност в съпроти-
ва срещу превратностите на 
историята, извън преначер-
таванията на политико-гео-
графските карти и амбиции-
те на победителите да господ-
стват и там, където ясно чувст-
ват, че нямат преднина.

Държавата на духа – 
конкретно название на Бълга-
рия и универсална метафора 
– е надежда. Надежда, основа-
на върху многовековна тради-
ция, която в края на краища-
та ще оплоди и съвременната 
културна недостатъчност със 
семената на вечния, животво-
рящия Дух. Не е закрит излазът 
на човека към достойни цели. 
Самото учленяване на понятие 
като Държава на духа е прело-
мен момент в едно поле, което 
ни се струва безпредел на без-

духовността.
* * *
Защо понятията Държава 

на духа и екология на култура-
та се появяват едновременно и 
под едно и също перо? Еколо-
гизмът като критерий се разши-
рява от природните към кул-
турните ценности. Както съ-
ществуването на природен вид 
не бива да бъде зависимо от 
търсенето и предлагането (на-
пример на скъпи кожи, слоно-
ва кост, абаносово дърво), така 
културното богатство се нала-
га да се предпазва от пазарния 
натиск на контракултурата, 
вместо културата, ерзацкул-
турата. Екологичният принцип 
не е пожелателен, а категори-
чен: или се спазва съзнателно 
на всички равнища, или при-
родни и културни богатства 
изчезват завинаги и безвъз-
вратно.

Дмитрий Лихачов е хума-
нистът, който сред първите 
посочи, че екологията на кул-
турата е толкова съдбоносна 
за общочовешкия дом, колко-
то и грижата следващите поко-
ления да имат вода за пиене, 
въздух за дишане, атмосфера 
за съществуване. Не става дума 
за преносни значения, усиле-
ни изразни средства, а за не-
избежен проблем, от чието ре-
шаване зависи животът на пла-
нетата, животът във всякакъв 
смисъл на думата – от биоло-
гическия до цивилизацион-
ния.

Екологичният първозавет 
да се пази богатството на ви-
довете, да не се осакатява гено-
фондът на флората и фауната 
прозвучава в същия момент, ко-
гато поредна идеологическоп-
ропагандна експанзия чрез 
глобализирания пазар пряко 
застрашава много национал-
ни, регионални, континентал-
ни култури, свива ги в собст-
вения им ъгъл, ограничава 

контактите им и изобщо, как-
то се казва сега, маргинализи-
ра ги, изтласква ги в перифери-
ята и извън полезрението. Пър-
вите защити на национални, 
регионални, зонални култу-
ри, попаднали под желязната 
пета на пазарната медийност, 
съвпадат по време с провъз-
гласяването на екологизма и 
в културата като категоричен 
императив на нашето време, 
като последна редакция на въ-
проса да бъдем или да не бъ-
дем.

* * *
Държава на духа и екология 

на културата са сравнително 
популярни. Не е така с поня-
тието нравствена уседналост. 
Очевидно за него се изисква по-
вече време. Когато четем в пис-
мата за доброто и прекрасното 
съветите на хуманиста как да се 
пази паметта за най-близките, 
за родния край, за отечество-
то, възприемаме като цялост 
триадата на Д. С. Лихачов. И 
се питаме: къде още може да 
се намери тази хармонична 
цялост? Спомняме си индиан-
ския вожд Сиатъл. През 1854 
г. в отговор на предложението 
да продаде земята си на амери-
канското правителство Сиатъл 
казва: „Ние знаем, че белият чо-
век не разбира нашите пътища. 
Едно парче земя за него е също-
то, както и следващото, защо-
то той е странник, идва от но-
щта и взема каквото си иска. 
Земята не е негов брат, а негов 
враг и когато я победи, продъл-
жава да търси нови земи. Той ос-
тавя гробовете на своите бащи 
назад, без да го е грижа за тях. 
Заграбва земите на своите деца, 
без да мисли. Гробът на баща-
та и рождените права на деца-
та са забравени. Той се отнася 
към своята майка – Земята, и 
към своя баща – Небето, като 
към предмети, които могат да 
бъдат купувани, плячкосвани, 

продавани като овце или скъ-
поценни камъни. Неговият апе-
тит ще погълне Земята и ще 
остави след себе си само пусти-
ня“ („Съвременник”, 2005, бр. 3, с. 
435–436).

Нравственото номадство 
на „цивилизования“ човек, уви, 
продължава, глобализира се, 
стои като злокобен призрак 
зад прословутото „свободно 
движение на капитали, стоки и 
хора“. В никакъв случай не бива 
да се мисли, че срещу нравстве-
ното номадство няма и няма 
да има съпротива. Гробът ба-
щин, плачът майчин, зовът на 
изоставения дом, привлича-
нето на напуснатото отечест-
во рано или късно ще предиз-
викат други промени – не се-
гашните.

Казаното на американския 
президент от Сиатъл е навяр-
но сред най-достъпните под-
стъпи към онова, което Д. С. 
Лихачов нарича нравствена 
уседналост. Тя става ясна и по-
ради изненадата, че е изразе-
на толкова дълбоко от името 
на хора, наричани аборигени 
и... номади.

* * *
Още в началото на общува-

нето с Д. С. Лихачов можеше да 
се забележи, че академикът се 
отнася към публицистиката 
като към Слово. Журналисти 
могат да бъдат разпространи-
тели на доброто и прекрасно-
то.

Световноизвестният учен 
Д. С. Лихачов отделяше мно-
го време за подкрепа на жур-
налистика, която в края на ХХ 
век се изтласкваше встрани. 
Пазарът на новините е нена-
ситен за извършени престъ-
пления, за наводнения, пожа-
ри, земетресения. Не е никаква 
случайност понятието „злобо-
дневна новина“. Когато изгодно 
продаваната злоба на деня чрез 
мощни технически средства, 
чрез образ и звук банализира 
сензацията, свежда и съобщи-
телността до сергиите, до ал-
ъш-вериша, какво да се пред-
приеме?

Д. С. Лихачов не можеше 
да се помири със слабата и от-
слабващата позиция на до-
брото и прекрасното, поло-
жителното, градивното. Той 
се радваше при запознанство 
с всеки съвременен журна-
лист, тръгнал срещу течението 
на всеповличащите жълти и 
черни вълни.

Като познавач на много кул-
тури и цивилизации авторът 
на „Писма за доброто и пре-
красното“ бе убеден, че уни-
жението на Словото не може да 
бъде дълготрайно. Неизбежно 
ще започне поврат към след-
ващата фаза на развойния 
цикъл. Но това няма да стане 
„от само себе си“. Често се каз-
ва, че ще изтече и тази мътна 
вода... Несъмнено за градив-
ността в държавите на духа ще 
са необходими дарби и посве-

щения, непреклонни воли, са-
моотвержен труд. За да стане 
привлекателен положителни-
ят пример, предстои необозри-
ма работа. Мисията е толкова 
сложна, колкото се вижда от 
сегашните усилия и резулта-
ти. Очовечаването на човека е 
много по-трудно от искреното 
му – къде по-искрено? – при-
знание, че е звяр и че един-
ственият му „закон“ е „право-
то“ на силния. В онова, кое-
то предстои, подчертаваше Д. 
С. Лихачов, все по-голяма роля 
ще има християнството – ре-
лигия на слабите, унижените, 
оскърбените. Всички сили на 
хуманизма ще се обединяват 
в защита на човешкото у чо-
века. Религии, култури, циви-
лизации имат скрити възмож-
ности за разгръщане срещу 
агресивната състезателност 
на алчността.

„Държавата на духа. Чет-
върта национална конферен-
ция с международно участие”. 
София, 1 ноември 2006.
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Нищо в културата не може 

да се отнеме, без да обеднява 
целият дом. 

Възможна ли е защита на 
доброто и прекрасното в наши 
дни сред тракане на челюсти, 
взаимоизяждане и самоизяж-
дане? Въпреки господстващия 
скептицизъм вече трето десе-
тилетие писмата на Д. С. Ли-
хачов се четат и препрочитат, 
в много семейни библиотеки се 
пазят от синовете за внуците. 
Пред нас е явление толкова зна-
чително, че е потребна съпос-
тавка за съизмерение, за дола-
вяне на мащаба. 

Романът на Ф. Достоевски 
„Престъпление и наказание“ 
(1866) е написан в криминал-
на форма, която и досега е на 
първо място по четивност. 
Продължават да съблазняват 
„свободите“ на всепозволе-
ността. Но читателите на „Пре-
стъпление и наказание“ не за-
сядат в тази „свобода“. Изклю-
чителен талант и хуманистич-
но вдъхновение приближават 
юношата до най-сложните 
човешки проблеми, сред кои-
то е и неизбежното наказание 
вътре във всяко престъпле-
ние. Съдът на съвестта е не-
избежен. Нравственият закон 
не познава „разкриваемост“ и 
„неразкриваемост“. Веднъж из-
вършено, всяко престъпление 
остава със своя извършител 
докрай. Дори когато „хитре-
цът“ е заживял уютно в своя 
цинизъм, недостъпен за „сан-
тименти“, подсъзнателно за-
почват самонаказания неиз-
казани и неизразими.

Трудно е да се каже, че ро-
манната форма, открита от Ф. 
Достоевски с „Престъпление 
и наказание“, има добра съд-

ба. Криминалните сюжети и ек-
шъните най-често утвържда-
ват „правото“ на силния. Но в 
по-голям цикъл и тази романна 
форма навярно ще навлезе в ху-
манистична орбита, очертана 
ясно от началата на Ф. Досто-
евски. 

Колкото и да сме отдалечени 
още от точката на преломèния 
себизъм и цинизъм, доброто и 
прекрасното ще имат безброй 
защитници и перспективи. 
В една велика литература, про-
славяща милостта към слабия, 
падналия, продължават да се 
натрупват резерви за защита 
на човешкото у човека. Разви-
тието на руската хуманитари-
стика през два века има ясен 
адрес: младежта. Достоевски 
шокиращо показва 

последиците на 
„наполеонизма“. 

Щом всеки войник започва 
да напипва в раницата си мар-
шалски жезъл, там се появява 
топор за криминални убий-
ства, за унищожение на някое 
„ненужно“ човешко същество. 
След безпощадно проникнове-
ние в модерното самоамнис-
тиране започва велико навлиза-
не в неизбежния самосъд – по-
луосъзнат или изцяло подсъз-
нателен. 

Ако се вслушаме в бащин-
ските интонации на писмата 
за доброто и прекрасното, ще 
почувстваме как те се освобож-
дават от вековни разочарова-
ния, от безброй опити да се 
унищожават човеколюбиви-
те идеи, вярвания, мечти. Пър-
возданна е чистотата на баща-
та в грижата да бъдат чедата 
човеци. След всички възможни 
блуждения синовете ще се вър-
нат в човещината. Авторът на 
„Писма за доброто и прекрас-

ното“ знае, че бащата, който ще 
продължава да посреща и при-
ема блудното чедо, ще измина-
ва много по-трънливи пътища. 
Въпреки всички закъснения, 
влошавания, усложнявания на 
отношенията между дома и че-
дата, ходенето по мъките ще 
открива и по-други пътища от 
пътищата за никъде. 

Хуманистичната 
традиция е борба срещу 

всепозволеността, 

срещу безразличието или 
самоожесточението при нрав-
ствената разруха-саморазру-
ха. Чрез опита на човеколюбе-
ца Д. С. Лихачов тя се готви за 
нов далечен път с достатъчно 
запаси от търпение и благо-
родство.

При инсценировката на 
„Престъпление и наказание“ в 
московския Театър на Таган-
ка (в ролята на Разколников – 
Владимир Висоцки) при входа 
имаше ученически чин. Ако се 
сравни училищната скамейка 
като метафора с писмото като 
обръщение към подрастващи-
те, ще се усети необходимост-
та към ученичеството непре-
къснато да се прибавя бащин-
ство – и то толкова търпели-
во, колкото го е почувствал 
Дмитрий Сергеевич след Фьо-
дор Достоевски.

Писмата за доброто и пре-
красното преливат от неиз-
черпаема, растяща щедрост. 
При всяко следващо затяга-
не на конфликтите със злото и 
грозното хуманистът открива 
не само допълнителни източ-
ници на енергия, но и някак-
во „маратонство“ на волята 

за изграждане на човешкото 
у човека. Не става дума нито за 
„силата на слабите“, нито за 
героичната отбрана на обса-
дени изключения. Съвремен-
ният хуманизъм има много по-
вече средства, оръдия, оръжия, 
отколкото се предполага – това 
именно внушение се излъчва 
от всеки ред на Д. С. Лихачов, 
от цялата му личност, събрала 
благородства от много векове, 
за да ги пренесе в най-уязви-
мото място и най-застрашено-
то време. Велико търпение и 
съзидателна воля! 

Колкото и да изглежда 
странно за самонадеяни пи-
рови победители, отпразнува-
ли пищни триумфи, тихо и без-
шумно е извършена колосална 
„черна“ работа през най-жесто-
кия от жестоките ХХ век. Поло-
жени са основи на траен, про-
дължителен, конфликтен, но и 
надконфликтен градеж. И ако се 
разритват току-що положените 
темелни камъни, то и с просто 
око се вижда как и съсипаните 
основи си остават основи, как 
над основоположното започват 
да се появяват следващи стро-
ители. И гласът не премина-
ва като през пустиня, и погле-
дът не остава забит в земята, а 
се вдига към небето и обхва-
ща не само злото, грозното и 
престъпното, а открива и пре-
открива просторите на добро-
то и прекрасното. Докато свят 
светува, колкото още разгули 
на човека звяр да дават облик 
на векове и системи, отнякъ-
де все ще пристигат писма за 
доброто и прекрасното. Ще се 
четат и при най-големи отли-

ви от четенето.
* * *

Държавата на духа е 
България. 

Нейната история е много 
ясен, всеразбираем пример 
как в „чревото адово“ на проти-
воборстващи и унищожава-
щи се империи е непрекъсва-
ема приемствеността на кул-
турата. Ето в какъв контекст се 
ражда едно удивително поня-
тие на съвременния хумани-
зъм: „Плътта на българската 
държава създаде Аспарух, ней-
ният Дух – Кирил и Методий. И 
чуждите завоеватели не можа-
ха да победят тази Държава на 
духа, защото в защита на бъл-
гарския народ в плътен строй 
стояха езикът, писмеността, 
литературата“.

Точното посочване коя е 
Държавата на духа под перо-
то на хуманиста Д. С. Лиха-
чов проектира азбучна исти-
на върху всяка геополитиче-
ска заплетеност. Така или ина-
че, политическата държавност 
се съобразява с геополитиче-
ския лидер. Така или иначе, при 
всички приказки за единство 
в разнообразието, едни кул-
турни ценности получават 
преднина, а други отстъпват 
на по-задни планове. Явление-
то „културна експанзия“ не е 
снето от въоръжение при про-
дължаваща конфронтация на 
сили, велики сили, суперсили. 

Едно е свободното и рав-
ноправно общуване на кул-
турни ценности, друго е тях-
ното йерархизиране в интерес 
на политически, конфесио-
нални, цивилизационни пре-

Триадата на Лихачов
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Мишел Обама - 2024 г.; Гев-
ин Нюсъм (Губернаторът на Ка-
лифорния) - 2024 г.

Всички тези кавги със сигур-
ност ще се отразят на състоя-
нието на американското обще-
ство, което все повече се раз-
деля по географски признак. 
Това няма да доведе до разце-
пление в Америка през 2023 
г., както шеговито прогнозира 
Дмитрий Медведев. Политиче-
ската, културната и традициона-
листката пропаст между щати-
те обаче ще продължи да расте. 
Сега 37 от 50-те щата са т.нар. 
трифектни щати, в които и 
трите законодателни органи 
(и двете камари на местния кон-
грес и губернаторът) са в ръце-
те на една от двете партии. Ос-
вен това 34 процента от насе-
лението на САЩ живее в щати 
традиционни крепости на ДП; 
42 процента в републикански 
щати! За сравнение: през 1992 г. 
такива щати бяха само 19. Както 
показаха събитията от 6 януари 
2021 г., тази ситуация може да 
бъде разклатена още повече.

Кризата в ЕС ще се изостря 
все повече и повече. Еврозона-
та вероятно ще навлезе в реце-
сия. За всичко, както и досега,  
ще продължи да бъде обвиня-
вана „войната на Путин“, но 
две основни причини за кри-
зата са очевидни: целенасоче-
ните действия на Съединени-
те щати за деиндустриализа-
ция на Европа и крещящата 
некомпетентност на новите 
елити на континента.  Тя беше 
особено ясно проявена през из-
миналата година в Германия, 
Италия, Испания и отцепва-
нето от ЕС на Великобрита-
ния.

Вътрешната криза в Евро-
пейския съюз ще засегне ня-
кои от предизборните кампа-
нии през 2023 г. Най-вероятно 

правителството в Испания ще 
се промени. Но особено горе-
щи ще бъдат парламентарни-
те избори в Полша, насрочени 
за есента. Напрежението меж-
ду Брюксел и Варшава остана 
на заден план поради боевете в 
Украйна, но не е тайна, че евро-
пейските и особено германските 
елити мечтаят да сложат край 
на управлението на партията 
„Право и справедливост“. Най-
вероятно това ще доведе до из-
остряне на отношенията с по-
ляците.

Най-горещата изборна 
точка за следващата година 
обаче може да бъде Турция, 
където парламентарните и пре-
зидентските избори ще се про-
ведат на 18 юни. Помним кол-
ко усилия положи колективни-

ят Запад, за да елиминира „пре-
калено независимия“ Реджеп 
Тайип Ердоган. Сега се очер-
тават идеални условия за това 
предвид тежката социално-ико-
номическа криза в страната и 
рекордния срив на лирата. В 
почти всички анкети Ердоган 
губи втория тур от конкурен-
ти, които са предимно проза-
падни. Със сигурност „цветни-
те технологии“ ще бъдат из-
ползвани за премахване на 
неудобен лидер, който от своя 
страна е решен да се бори за за-
пазване на властта. В същото 
време трябва да се отбележи, че 
западните издания прогнози-
рат поражението на Ердоган 
по същия начин, както прогно-
зираха провала на унгарския 
премиер Виктор Орбан на из-

борите през 2022 г. В крайна 
сметка Орбан  укрепи позиция-
та на своята партия във властта.

В Украйна парламентарни-
те избори също теоретично са 
насрочени за есента. Но това 
не притеснява никого на За-
пад, както и съдбата на сами-
те украинци. И причината е, че 
никой не вярва сериозно в бъде-
щето на тази държава. Във все-
ки случай в нейния сегашен вид 
и със сегашните управляващи.

Всички тези прогнози, раз-
бира се, биха били безсмисле-
ни в случай на глобална ядрена 
война, заплахата от която стана 
много по-реална през последна-
та година. Но спокойно можем 
да предвидим, че глобална яд-
рена катастрофа няма да се 
случи през 2023 г. Не защото е 
невероятна, а защото ако тази 
прогноза бъде опровергана, 
така или иначе никой няма да 
може да я провери.

Превод от руски:  
Минчо Минчев

Източник: Риа новости, 
1.1.2023 г.

През 2023 година 
не само в Украйна 

ще бъде горещо



брой 3, 17 януари 2023 г.Стр. 12 ПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

Петко ТОТЕВ

А
ко се вгледаме в писма-
та на Дмитрий Сергее-
вич Лихачов до деца-
та и юношите, ще ви-

дим зад тяхната достъпност и 
привлекателност, простота и 
кристална яснота, продължа-
ваща изследователска рабо-
та около три основни поня-
тия – нравствена уседналост, 
екология на културата, Държа-
ва на духа. Най-голямо предиз-
викателство за академика е да 
разсъждава пред деца по съд-
боносни философски пробле-
ми. Големият хуманист никога 
не „популяризира“, а продължа-
ва най-съсредоточено свои ос-
новни разработки, освобож-
дава ги от тежък научен апа-
рат, за да ги види и в общува-
не сред започващи да мислят 
млади съвременници. Педа-
гогът не само изпробва възгле-
ди в беседи, въпроси и отгово-
ри, но и усъвършенства чувст-
вителността си при „племето 
младо и непознато“, сцепление-
то на основни мисли в дълго-
годишни изследвания.  

„Писма за доброто и пре-
красното“ (1986) съдържат 
най- дълго обмисляни и из-
питвани в общувания научни 
резултати на хуманиста, из-
следователя, педагога Д. С. Ли-
хачов. Тук е доведена до своята 
завършена форма и вече спо-

Триадата на Лихачов
менатата триада. Пояснявани-
те думи (уседналост, култура, 
дух) и поясняващите определе-
ния (нравственост, екологич-
ност, държавност) образуват, 
така да се каже, двойна хромо-
зомна спирала – както в ДНК. 
Нищо не може да се отнеме, от-
дели, изолира без генетични по-
следици. Д. С. Лихачов внуша-
ва на своите млади читатели и 
слушатели да застават с отво-
рени очи пред неизвестното, 
непознатото. То заедно с ясно-
то, познаваемото предизвик-
ва общо удивление – „удивле-
ние миром“, както съвършено 
се изразява старобългарският 

писател Йоан Екзарх в X в. По 
този начин вътрешните взори 
се освобождават от страхове и 
фобии. Започва лекуване на 
душата от последиците на за-
губени равновесия.

Прилагането на 
екологическия принцип в 

културата 

възстановява естествените 
връзки на епохите, защитава 
се и останалото извън времен-
ни приоритети, разширява се 
полезрението от господстващи 
тенденции, моди, увлечения 

към изпитано устойчиви сфе-
ри на човешкия опит да се тво-
ри по законите на красотата.

В книгата „Писма за доброто 
и прекрасното“ културно еколо-
гичната мисъл е обръщение към 
младите, пропита е с вяра, надеж-
да и любов сред изобилни проко-
би за край на културата и циви-
лизациите. Сега повече от вся-
кога доброто и прекрасното се 
нуждаят от подкрепата на чо-
вешкото у човека, което няма 
да изчезне въпреки всички по-
беди и триумфи на злото. Начи-
нът, по който Д. С. Лихачов оку-
ражава младите си читатели, има 
общочовешка перспектива и не 

ще остане без продължения. 
Културноекологичните въз-

можности се коренят в приро-
дата на човека. Той не само се 
приспособява към условията за 
живот като участник във вът-
решновидови и междувидови 
борби, но и създава духовност. 
Тя никога не ще изчезне, а по 
свои неведоми пътища ще пази 
умове и сърца за общия и най-
интимния дом, тъй като еколо-
гия означава домознание.

Всяка победа над духо-
вността е пирова. Изтласквано 
встрани от практиката на оцеля-
ването, доброто и прекрасното 

укрепва и съсредоточава сили-
те си. Книгата на Д. С. Лихачов 
учи младите, че съзидателността 
е единственият избор на чове-
ка, който е в състояние да се про-
тивопостави на разрушител-
ните инерции, на ограбването 
на бъдещето заради комфорта на 

настоящето.
Екологията на културата 

разширява обхвата на възло-
вото средоточие екология, въ-
ведено в широка употреба след 
появата на Римския клуб през 
1968 г. Настъпва прелом в от-
ношението към природата: тя 
не се схваща само като източ-
ник на суровини за производ-
ство и потребление, а като дом 
на цялото човечество; не е „сре-
да“ (още по-малко околна среда), 
а неделимост на всяко битие от 
вечните кръговрати на мате-

рии и енергии. Висока култура, 
екологизмът бавно прониква във 
все повече сфери, където глас-
но или негласно, откровено или 
прикрито господства девизът: 
„След мен потоп!“. 

В културата се „изпробваха“ 
възгледи и практики за отде-
ляне на сегашното от минало-
то и бъдещето; в изкуствата бе 
експериментирана свобода и 
независимост от предходници 
и следовници; „преодоляване-
то“ на нещо сътворено до мо-
мента се поставяше над всичко 
друго. 

Много умове са предупреж-
давали, че така не ще може, че 
изкуството не ще търпи изола-
ция в някаква временно пред-
почитана посока. Екологизмът 
даде силен тласък на хумани-
зма. Същевременно се разбра 
още при първите стъпки на еко-
мисленето, че съпротивата сре-
щу производствено-потреби-
телския безпредел ще бъде от-
чаяна, жестока, безогледна. 

Всяко действие ражда про-
тиводействие. Стремежът на ин-
тереса да подчини и екологията 
на себизма предизвиква разши-
рение и задълбочаване на до-
мознанието. Природата като 
дом и за идните поколения по-
дсеща да се възражда култура-
та, събрала плодове на извест-
ни и неизвестни имена от мно-
го етноси, религии и цивили-
зации. 

На стр. 10

Антология

Щастлива 
държава

Закъсала държава! Продънена хазна!
И кой ли ще оправи таз глупава страна,
щом всеки смахнат правник - ерзац специалист
минава за държавник, дори за финансист?

Разпъната държава - ограбена страна,
закони, ред и право - без никаква цена.
И куц, и сляп, и блъснат - известно е това
се учи тук да бръсне народната глава.

В Дермен дере завършил с успех университет,
във София се връща велик капацитет,
и само тъй, от скромност, не става президент,
а само прост министър в критичния момент.

Един учил финанси при някой дърт лихвар,
но се родил със шанс и изскача секретар,
а друг видял на кино Париж или Берлин
и ето го - заминал за дипломат във Рим!

Закъсала държава, затънал параход
и никой грош не дава за своя „мил“ народ -
министрите в чужбина, избраниците спят,
а вълчите дружини спокойно си крадат!

1920 г.

Тома ИЗМИРЛИЕВ

Т
ази публикация на писателя Петко То-
тев трябваше да се появи преди година, 
когато на 12 януари се навършиха 90 го-
дини от неговото рождение. Той не до-

чака този завиден юбилей, отиде си през шумно-
то и тягостно лято на 2017 г. Бихме добавили – 
отиде си с отворени очи, за онази България, 
в която вярваше, която обичаше, историята и 
хората на която изучаваше и описваше с уди-
вително преклонение.

Роден в Габрово, завършил легендарната 
Априловска гимназия и българска филология 
в Софийски университет „Св. Климент Охрид-
ски“, специализирал в „Литературная газета“ в 
Москва, Петко Тотев премина пътя си на ли-
тературен изследовател през почти всички 
най-важни редакции, свързани с българско-
то слово и култура. Особен и може би най-пло-
дотворен период в неговия живот бе времето от 
1973 до 1990 г., през което заемаше длъжност-
та на първи зам.-главен редактор на в. „Анте-
ни“ и неговия знаменит главен редактор Весе-
лин Йосифов. В тази редакция, както би казал 
Хайтов, духът на патриотизма беше постоянно-
то и „нормално агрегатно състояние“. През този 
период Петко Тотев написа студии за романти-

ката и реализма в националното освободител-
но движение, за критичността в многовековна-
та българска духовна приемственост, за нейната 
последователна и безкомпромисна градивност, 
отразена в творчеството на най-големите бъл-
гарски писатели и личности, стожери на не-
поколебимия и неизтребим български дух.

Сега е сложно да се обяснява, пък и е нену-
жно, как се случи така, че и след внезапната 
му смърт през 2017 г., и през отминалия негов 
юбилей, „Нова Зора“ не успя да отдаде дължи-
мото за създаденото от него значимо литера-
турно дело. Не, не сме го забравили, публикува-
ли сме многократно негови текстове или откъси 
от тях най-вече, по разбираеми причини, за де-
лото на Поп Минчо Кънчев, и за творчеството 
на поета Никола Вапцаров. И все пак остана ни 
горчивината от един неизпълнен дълг – като 
част от дълга към толкова много хора, заслу-
жили не само нашата почит и уважение. Меж-
ду тях е и големият приятел на България акад. 
Дмитрий Лихачов, който според Петко Тотев, 
първи разбира и осмисля българската духов-
на държавност като съпротива срещу пре-
вратностите на историята и нарича България 
„Държава на духа“.

Акад. Дмитрий Лихачов


