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„Големият въпрос е, 

дали България сама 

ще може да 

предотврати 

хибридните 

попълзновения на 

наша територия или 

ще се осланя изцяло 

на съюзническата 

солидарност и така 

ще отвори широко 

вратите пред Големия 

конфликт на Русия 

със Запада? Затова 

трябва да се браним 

сами и да удържим 

поне дотолкова и 

дотогава, че изборът 

―хибридна война или 

голям конфликт‖ да 

не бъде предизвикан 

от немощта на 

България.― 
арх. Христо Генчев 
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Списанието „Проблеми на сигурността и реформа в сектора за сигурност― 

предостави трибуна на арх. Христо Генчев, за да представи своите виждания за 

случващото се в отношенията Русия – Запада (НАТО + ЕС +). България като неотделима 

част от Евроатлантическото пространство заема важни не само географски, но и 

политически позиции в тази мрежа от взаимовръзки и бъдещи развръзки.  

„Атиловите империи – триумф и срив― е системно реализирана идея, показваща 

както генезиса на различията в политиката на Русия и Запада (НАТО +ЕС +) в 

международните отношения, така и генезиса на различията в организираността на 

обществата. Тези различия по същество са критерии за осъществяваната от България 

политика и за начина, по който искаме рационално да организираме нашето общество и 

веднъж за винаги да скъсаме с архаичните политически практики. 

Четейки текста, всеки непредубеден възприемател не може да не остане с 

убеждението за крещящата необходимост от всеобхватен реинженеринг на цялата ни 

система за сигурност и отбрана. Членството на страната ни в НАТО и ЕС е само 

предпоставката. Необходими са усилия за изграждането на респектираща система за 

сигурност и отбрана, защото, ако България има слаби или пък зависими от Русия 

отбранителни способности, както прогнозира авторът, тази слабост е твърде вероятно да 

бъде използвана за предизвикване на Големия конфликт между Русия и Запада.  

Това е огромна опасност, с непредсказуеми, трагични за страната и народа ни 

последици. Как да предотвратим тази опасност? Отговорът е в поставянето на този 

въпрос в текущия  дневен ред на обществото ни с основна цел - формиране на нова 

политическа култура извън перестроечните и постперестроечни зависимости и очакван 

резултат – система за сигурност и отбрана, гарантираща модерното и устойчиво развитие 

на обществото ни. 
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УВОД ПИСАН ПРЕДИ 15 ГОДИНИ 

Йерархичните етажи в Геополитиката. Този текст бе 

написан преди повече от 15 години, остана непубликуван и бе 

открит при поредния преглед на авторовите архиви. Текстът 

заинтригува собствения му автор с това, че има за предмет днес 

толкова актуалните геополитически взаимоотношения с Русия. Те 

винаги са били плод или източник на конфликти. Макар по време на  

създаването [декември 1999 г.] на текста те да бяха други, различни 

от днешните.
1
 

Само по себе си едно сравнение днес/вчера през 15 години е 

любопитно, даже познавателно. Но става още по-интересно, когато 

се натъкнем на промени във вътрешната противоречивост на уж 

твърдата политика на/спрямо Русия, съответно НАТО+САЩ. Тази 

неустойчивост се оказва, колкото плод на компромиса, толкова и 

продуктивна, защото успява да открие, даже - да създаде общи 

допирни точки и с това да улесни диалога с насрещната, 

враждуващата, с противната страна. Постижимо е само при 

йерархизирано геополитическо мислене. 

 

А) Двулична ли е западната политика спрямо Русия? 

Примерът Кавказ. Събитията [от края на 1999 г.] излъчват 

противоречиви послания: Цариградското съвещание за сигурност и 

сътрудничество в Европа ОSCЕ кори/пази Русия
2
, разгромното освобождение 

на Косово и Чечения, албанската подкрепа за автентична Македония, 

немецът/европеецът Ферхойген предава/помага на България, подкрепата за 

България от противниците на българския Козлодуй, призивът на президента-

глобалист Клинтън за повече български национализъм, резервите на Еджевит 

спрямо толкова дългожданното от турците членство в Европейския съюз,...  

Какво наистина се случи на 18 и 19 ноември 1999 г. в Цариград? Най-

голямата регионална организация, обединяваща страните от Северна 

Америка, цяла Европа, Средна Азия, Кавказ, Турция и Израел кори Русия за 

                                                 
1
 Неизбежните днешни актуализиращи коментари са вместени в квадратни скоби [ ], сегашните 

стилистични поправки обаче не са отбелязани. 
2
 Откъс от заключителната Декларация:―In connection with the recent ... events in North Caucasus, we [= 

OSCE] strongly reaffirm that we fully acknowledge the territorial integrity of the Russian Federation and 

condemn terrorism in all its forms. ... it is important to alleviate the hardships [= да направи поносими 

страданията, англ.] of the civilian population.‖ 
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войната в Чечения. New York Times on the Web (19 November 1999) 

разпространява думите на Zbigniev Brzezinski за полезността [за самата 

Русия!] от чеченската независимост: ―Russia Would Gain by Losing Chechnya‖ 

като ги представя за официална западна теза. Brzezinski недоволства от 

Клинтън’овата ―непоследователност‖: ―President Clinton was tough [= твърд, 

англ.] in his criticism of Russian actions yesterday, but his speech reaffirmed that 

the West still believes that Moscow has "the  obligation to defend its territorial 

integrity...‖
3
 

Западът не оставя неотбелязани (Клинтън: ―Москва скъпо щяла да плати 

за...‖) страданията на цивилното население под ―Бомбената градушка в 

Грозни‖ (подзаглавие на Die Welt online, 7 Dezember 1999). В коментара обаче 

четем по-нататък: ―…Allerdings bekundete Nato-Generalsekretär Robertson am 

Dienstag   Verständnis für das Vorgehen. Moskau habe nach den Geiselnahmen der 

vergan-genen Zeit ―keine andere Möglichkeit gehabt, als die Ordnung in diesem 

Teil des Kaukasus wiederherzustellen‖
4
, sagte Robertson der belgischen Zeitung 

―Le Soir‖.  

Става ясно, че след Цариград, ОSСЕ ще се намеси в конфликта, но 

(само!) като поеме грижата и отговорността за ограничаване на страничните 

ефекти на войната (нарушените права и сигурност на личността), а Русия 

получава свободата
5
 да доведе конфликта докрай: ―Foreign Minister Ivanov, in 

an interview on Russian television, called  Clinton's remarks "not so much a 

surprise as an important international support of the resolute fight of the Russian 

leadership against terrorism in the North Caucasus.‖
6
 (New York Times on the web, 

20 November 1999). Свидетели сме как мохамедански Кавказ: Чечения, 

Дагестан и(?) Азербайджан бива поставен отново под руски (и с това косвено 

и под западен?) контрол. [Това само предположение от 1999 г. бива 

потвърдено 9 години по-късно, през 2008 г. от руското необезпокоявано(!) 

нахлуване в Грузия.] 

Тихият съюз. Кавказ в замяна на Косово. Геополитическата руска 

ориентация на изток и на юг в постсъветското пространство, е тази, която 
                                                 
3
 Частичен превод: “...Москва е длъжна да защити своята териториална цялост [в Чечения].‖ 

4
 Частичен превод: “... Москва нямаше друга възможност да възстанови реда в тази част на Кавказ, 

каза … генералният секретар на НАТО Робертсън ... “ 
5
 [В трите месеца след Цариградската конференция Русия се подготви, обсади и завзе унищожената от 

артилерийски обстрел чеченска столица Грозни, а в следващите три месеца, до април 2000 г. 

руснаците смазаха и откритата военна съпротива на територията на цялата Чеченска република. Това 

костваше живота на 50 хиляди цивилни жертви и осъди на страдания- стотици хиляди.] 
6
 Частичен превод: ― Клинтон’овите коментари... [са] подкрепа на решителната битка на руското 

ръководство срещу тероризма в Северен Кавказ.― 



„ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ― -  ГОД. 11 

6 

 

Западът желае, а не – конфронтация на Русия със Запада.  Ако конфликтът бе 

желан, можеше да се постигне примерно на балтийския фронт, фронт на чисто 

―руско-западно‖ военно противопоставяне. И без това от години балтийските 

страни Литва, Латвия и Естония, се предлагат за членове на НАТО. Но те 

нямало да бъдат приети ―..., за да не се била подвеждала [= irritate, англ.] 

Русия‖ (―Washington Poste‖, 7 July 1999). [Прогнозата ли бе погрешна или 

последвалото развитие се оказа непреднамерен инцидент?]. Западът не желае 

да унижава, още по-малко да побеждава повторно Русия. Защо да преследва 

подобна ирационална цел? Макар и победена в студената война, Русия, 

подкрепена финансово със стотици милиарди газо-петро-евро/доларови 

трансфери и при морално укоримото бездействие на Запада ―решава‖ своите 

пост-имперски задачи и едновременно с това се противопоставя на 

мохамеданския монопол върху световните газо-петролни ресурси - 

единствената истински голяма заплаха за западния свят. (Азиатските тигри, 

ведно с Япония, а и изглежда и Китай [? Съмнителна авторова прогноза] се 

оказаха книжни). В борбата срещу претендента за петролен монополист Ирак 

(уголемен с Кувейт) в 1990-91 година, САЩ и Русия вече играха заедно.  

Руските вестници пък преливат от възторг за руската дипломатическа 

победа в Цариград. Истината е, че пак ще се пролива и руска кръв в Чечения 

[това и последва], а ―облагите‖ от войната Русия ще дели със Запада. Както 

впрочем и Русия спечели сърбо-югославската признателност, политическо 

присъствие, придоби Нафтна индустрија Србије, [временно и] въздушната 

база ―Слатина‖ до Прищина като резултат от западната силова намеса в пост-

Югославия. Аналогията не се изчерпи само с това: там Западът, макар и с 

други средства, реши същата, каквато е днес [в 1999 г.] руската ―кавказка‖ 

задача: Вярно е, че НАТО влезе в Босна като помирител, в Албания - като 

приятел, в Косово – като освободител, a пътьом и в Македония. Трайният 

резултат на това е, че занапред 30 000 войници се настаниха в Босна, 7500 – в 

Албания, 42 000 – в Косово и 10000 – в Македония. Това бяха четирите места 

в Европа, където държавната власт можеше да се окаже в ръцете на 

мохамедани. В Албания това бе даже станало факт. (Кой свали Сали Бериша 

от власт? Твърдят, че е било ЦРУ.) С намесата на НАТО в защита на 

босненските и косовските мохамедани бяха наложени и гарантирани 

гражданските им права. Възможностите им да създават религиозни държавни 

образувания бяха обаче поставени под контрол, даже направо - премахнати. 

Самата Албания е вече окупирана страна; направено бе елегантно - така, че тя 

с радост го прие. Бе възнаградена с надеждата, че ще и разрешат да се 
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обедини с Косово, което от своя страна се надява на своя собствена 

държавност.  

Общата война. На дело НАТО+САЩ и Русия заедно водят война срещу 

общата заплаха от фундаментализма, който сякаш се спотайва (например в 

Алжир [от 1999 г.]) във всяко мохамеданско държавно образувание; немалко 

от тях (вкл. Чечения) обявиха шериата за своята върховна правова норма.  

Да си припомним, че НАТО се намеси в Босна, едва когато бошняците и 

техните единоверци бяха на път да прекършат сръбското надмощие на 

Караджич и Радич. Конференцията в Dayton [с парижкия договор, подписан 

на 14 декември 1995 г.] защити, но и постави бошняците под троен 

политически похлупак: 1) те са част от босненско-хърватската федерация, 2) 

тази федерация е част от тринационалната босненска държава и 3) държавата 

Босна, поради това, че държавните и институции са с номинална власт, се 

управлява[-ше] авторитарно от шведа Карл Билд. 

Да си припомним, че НАТО се намеси и в Косово едва, когато се разбра, 

че силите на Сърбия (въпреки репресиите и големите уста) не ще стигнат сама 

да се справи с косовската съпротива и подкрепящата я световна мохамеданска 

солидарност. Сърбия бе получила цяла една година (1998-ма) пълна свобода 

на действие в Косово. И предизвестеността (сърбите били имали информатор 

в НАТО-французин? Само един и при това - таен?) на въздушните удари 

срещу Сърбия. А решаващата намеса на Виктор Черномирдин (какви западни 

хвалби получи той от Г7 на срещата им в Кьолн!), склонил Слободан 

Милошевич да отстъпи. И вялата реакция на шешеловци (иначе известни с 

непремерените си закани) срещу сръбската ―капитулация‖.  

Всичко изброено говори за още един по-дълбочинен пласт от аргументи, 

които остават скрити за широката общественост. Тя, включително и 

българската, се подхранва с първосигнални баналитети като ―Западът се бори 

срещу Русия, срещу православието, срещу славянството, срещу Сърбия, 

…или …комунистът Слободан Милошевич потиска демокрацията, 

студентите, албанците, жертвал бил даже Сърбия, за да останел на власт…‖  

Въпреки, че често повтаряме думите на лорд Палмерстон за приятелите 

и вечните интереси, ние трудно преодоляваме мисловния стереотип за 

полюсното противопоставяне: комунизъм-антикомунизъм, западно 

християнство-православие, славяни-неславяни, изток-запад, архаичност-

модерност. Не че ги няма; но (дву-)полюсното противопоставяне вижда 

развитието на конфликтите като (двуизмерно!) бойно поле, решението на 
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конфликта единствено като победа или поражение, а победата като триумф. 

Склонни сме да назовем предателство или снизходително като компромис на 

пръв поглед противоречиви действия. А те често са обясними, даже морално 

защитими. Да ги подредим йерархично. 

Б) Противоречивите относи „НАТО+САЩ и Русия“ 

НАТО+САЩ и Русия - глобални съюзници: Всичко гореизречено 

показва, че на най-високото геополитическо йерархично равнище, сиреч на 

стратегическия етаж те [към 1999 г.] имат съвпадащи интереси и 

преследват една и съща цел – контрол над верския фундаментализъм и 

неговите силови прояви. 

НАТО+САЩ и Русия не желаят да допуснат верски монопол върху 

голямата част от световните газо-петролни залежи (намиращи се в Персийски 

залив, Каспийско море, Средна Азия
7
). При това монопол, упражняван от 

мохамеданския фундаментализъм, който е враждебен на останалия свят 

(християни, евреи, индуисти). Фундаментализъм, който търси реванш за 

столетията унижения и ограбване. Фундаментализъм, който е както 

жертвоготовен, така и склонен да поеме риска на ядреното, химическото и 

биологическото противопоставяне в името на своето верско тържество над 

света
8
. 

НАТО+САЩ и Русия - регионални съперници. Второто, по-ниското 

йерархично геополитическо равнище е средният, тактическият етаж, на 

който се избират средствата и съюзниците-изпълнителите,  вменяват им 

отговорностите, тежестите и рисковете и се уговаря обезвъзмездяването 

и разпределението на облагите от постигането на общата цел, 

формулирана на най-високото равнище. 

На средното йерархично геополитическо равнище, на тактическия етаж 

съюзниците се наблюдават изпод вежди; вече са станали съперници. 

НАТО+САЩ и Русия спорят за това, как да си разпределят тежестите и 

облагите от общата битка, която водят. Ако Русия възстановяла 

петролопровода
9
 през Чечения до Новоросийск и по на запад, това щяло да се 

                                                 
7
 [―Putin ... kept open lines of communication with the West, particularly after September 11, 2001, when he 

saw the possibility of a tactical alliance with the West against Muslim radicalism in Central Asia.― [3]  
8
 [Това бе правдоподобно в 1999 г. Днес Западът е на път да предпочете газо-нефтения партньор Иран 

пред Русия, а Русия подкрепя Иран срещу Запада. Или това е само част от битката на оперативния 

етаж, целяща да омаломощи руската евро-настъпателност?] 
9
 ―The Caspian region has proved to be …  a very promising region to invest in oil,  with companies from all 

over... Problem is the existing pipelines carrying the oil to the markets go through Chechnya... Why?  

Chechens are fighting for full independence.‖[2]  
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утвърди руското присъствие в Кавказ и Средна Азия, а ако се изградяла (за 3 

млрд долара) транскюрдистанския петролопровод до Джейлан – печелели 

САЩ. Схемата изглежда проста и е учудващо защо американците не са 

спечелили досега
10

; имат подкрепата на мохамеданските страни (техният 

бойкот срещу Москва става вече факт). Пречат американските опасения от 

твърде рискованото засилване на позициите на фундаментализма в резултат 

на негов евентуален триумф над Русия (днешен Афганистан не е това, което 

американците си бяха пожелали в 1980 година). Двете начала на тази 

двойственост се застъпват тактически умно от двамата претенденти за 

следващия президентски мандат [2001-2005 г.] на САЩ: ―Gore was put in a 

difficult position by Bush's call for an end to international aid to Chechnya‖. (New 

York Times on the web,  November 20, 1999). В отговор по-лесно им е на 

американците да влияят на руския елит от parvenue’та, оказал се безнравствен 

и корумпиран. (Няма руски милионер като Бин Ладен, който да живее в 

пещери и да харчи пари заради думите на Пророка, Маркс, Ленин, 

Солженицин,…) . 

Същата двойствена/―двулична― формула, макар и в провинциален мащаб 

се преследва[-ше] и на Балканите: да бъде отслабена Сърбия, но не дотам, че 

да разреши превръщането на освободителната АОК в експанзионистична 

сила. Според американския съветник на македонското правителство Вакхнин 

натовската намеса в Косово дори целяла да компрометира набиращия там 

сили албански фундаментализъм, та след време да върнела(!?) на Сърбия 

Косово
11

, поставено обаче под контрола на НАТО.  

НАТО+САЩ и Русия - локални противници на Балканите. На още 

по-ниско йерархично геополитическо равнище лежи оперативният етаж. Този 

етаж е помощен при решаването на задачата Русия да бъде 

възпитавана/организирана като азиатска сила, за да не се ―разсейва‖, а да се 

устреми единствено към изпълнението на ―възложената и‖ глобална задача 

(сега - в Кавказ, а и в Средна Азия, а след време и срещу Китай?)  

На този етаж е разположен например и Прибалтикът. В Прибалтика 

Западът отстъпи [така бе в 1999 г., но защо не продължи?] на Русия тази 

оперативна позиция (големи руски малцинства живеят там; нима ще ги 

накарат като НАТО’вски поданици да враждуват с Русия?). Освободените 

руски енергии трябва да се преориентират на юг и на изток като по време на 

                                                 
10

 [Петролопроводът все пак заработи шест години по-късно, през май 2005 г.] 
11

 Американският посланик в София Ричард Майлс: ―Политиката на правителството на Съединените 

щати не подкрепя създаването на независимо Косово.‖ (в.‖Стандарт‖, бр.2548/10 декември 1999) 



„ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ― -  ГОД. 11 

10 

 

Екатерина Велика. Остана да бъде отдалечена руската силова (но не и делова; 

получиха бургаския ―Нефтохим‖) активност и от Балканите, за да се стовари 

руския юмрук върху непредвидимите кавказци-иноверци. Големият грях, още 

по-лошо - грешка на Милошевич бе, че той покани Русия да се настани на 

Балканите и и предложи военното летище ―Слатина‖ в Прищина. И с това 

стратегически навреди както на Запада, така и на Русия като вся, даже даде 

начало/тласък на [оперативния балкански] раздор помежду им.  

Важна България. Оперативната (за нас е най-важната, защото в нея 

участва и България) геополитическа задача, която НАТО+САЩ си поставят 

на Балканите е да обезкуражат Русия в амбициите-илюзиите, че може да 

възстанови своето обичайно влияние на Балканите, че може да е освен 

азиатски, също така и [средиземноморско-] балкански геополитически фактор.  

На кои балкански страни НАТО+САЩ могат да се опрат в 

разубеждаването на Русия? Те не могат да разчитат очевидно на 

 Гърция, защото прогонването на Русия от Балканите би било 

стратегическо гръцко поражение. Гърция не може да постигне своя 

исторически реванш срещу Турция без руска помощ (и затова дислоцира през 

1999 г. руските ракети С300 на остров Крит).  

 Румъния, защото е под политическия контрол на традиционно 

русофилска Франция; а и самата Русия разполага чрез Приднестровската 

република с възможности да въздейства върху румънския блян за обединение 

с Молдова. Без руско съгласие това не може да се осъществи.  

 Сърбия поради понятни причини [НАТО+САЩ тогава, в 1999 г. 

бомбардираха Сърбия]. 

 Турция, защото е иноверска сила. И опасно голяма и 

милитаризирана, което подхранва чуждата мнителност. Всяка нейна 

балканска силова активност би имала противопоказан ефект; Русия би била 

поощрена от самите балканци към противодействие и даже настаняване на 

Балканите. Гърция отправя съответните послания като компрометира 

посещението през ноември 1999 г. на турския приятел12 президентът 

                                                 
12

 "Since the Cold War ended, we have learned something quite wonderful," Clinton said, speaking of the 

American ties with Turkey. "We have learned that our friendship does not depend upon a common concern 

with the Soviet Union, and that in fact, in the post-Cold War era, our partnership has become even more 

important."   (16 November 1999, The New York Times on the web). Частичен превод: „... разбрахме 

нещо великолепно ... нашето [турско-американско] приятелство стана още по-важно ...― 
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Клинтън (веднъж го отложи и втори път – съкрати [със скандалните упреци: 

"fascist murderer"])13.  

Остана България. Защо тъкмо България? Заради геополитическия 

стереотип на българина да се отбранява, да пази статуквото и да прогонва 

всяка мисъл за експанзия. А и, ще прозвучи парадоксално, заради 

спонтанното русофилство [тогава,  в 1999 г. то бе крепено от естественото 

съчувствие към победения, смятан тогава все още за съпотърпевш съюзник] 

на българите. Скептицизмът спрямо Руското в България не може да 

первертира в дълбочинно русофобство като е при поляци, унгарци, румънци, 

турци [нямаше „Турски поток―, а и няма да има], а по титово време и при 

сърби.  

Резервите на българите по отношение на Русия се изчерпват с това да се 

отбраняват от руските опити за дребнаво опекунство и шантаж (примерът 

[още от 1999 г.] с резервните части за авиацията и за радиолокационните ни 

станции, които са руски). При всякакви геополитически ситуации (например: 

България – членка на НАТО) поведението на България не би било 

провокационно спрямо Русия. Доказателство за това дадохме по време на 

Втората световна война, когато цяла Европа се биеше със Съветския съюз, 

ние – не. Ако има умници в НАТО, то те са си дали сметката, че единственият 

начин да изолираш  Русия от Балканите без да я провокираш и дразниш, т.е. 

спокойно да я отдалечиш (за да я запазиш като американски стратегически 

съюзник) е като си послужиш с България. Това бе причината, поради която 

Клинтън бе [на 22 ноември 1999 г.] у нас. Неслучайно западните дипломати 

постоянно напомнят на нашите днешни властници за необходимостта от 

подобряването на българо-руските отношения. 

Предусетил това, президентът Петър Стоянов (―…като частно лице‖- бе 

коментарът на Иван Костов, който явно е бил поставен пред свършен факт) 

избърза да се демонстрира като факторът в България, който да предложи 

България като мек антируски бараж. Направи го обаче в обичайния си стил да 

дарява (на Гърция – Паисиевата история, на Москва – най-ценния софийски 

                                                 
13

 Разширението на Европейския съюз към Балканите е другият гръцки кошмар – осъществи ли се това 

нейното ежегодно 5 евромилиардно дотиране [колко скромно звучи това в 2015 г.] ще бъде 

преразпределено в полза и на балканските страни. Ето защо в Атина трябва да търсим корена на 

скандала с АЕЦ  ―Козлодуй‖. (Всеки подарък: водите на Места, Паисиевата история, банки, евент. 

БТК, … настървява гръцките апетити). Парадоксално е, как европейските парични подаръци 

активизират гръцката настъпателност срещу нейните съседи, а тя в последна сметка подхранва 

техния национализъм. Него пък европейските институции желаят да потиснат като прередактират 

балканските учебници по история. Смешно! 
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парцел, на САЩ – военни бази) и сведе Клинтън’овото идване у нас до 

карнавално събитие. Вместо да ни идва просто на гости, американският 

президент щеше да дойде да върши работа, да иска и да предлага. А заради 

него щяха да предлагат и всички онези, които биха искали да му попречат.  

[Геополитическите рискове. За всеки, който прогнозира, евентуално 

манипулира геополитическите развития, голямата изненада (в добрия случай, 

в лошия) – разочарование, даже крах е неконтролираното приплъзване на 

конфликта на по-горен геополитически етаж. За Русия сблъсъкът на Сърбия с 

Австро-Унгария от юли 1914 г. бе желана (само!) оперативна схватка от 

съперничеството между двете империи за контрола над западното славянство, 

а сараевският атентат-двойното убийство от 28 юни бе даже подготвен с руско 

съучастничество. На 20 юли Русия лекомислено обяви война (вж. Част трета) 

и с това пренесе/издигна силовият конфликт на средното (все още само 

тактическо!) равнище, за да се окаже, че в последна сметка, от 4 август е вече 

страна във все- Европейската, станала Световна война. Това бе стратегическо 

отсъждане за битка на Антантата срещу Германския свят-блок; конфликтът се 

бе изкачил почти неусетно от най-ниския до висшия, на стратегическия етаж 

на глобалната война. Тази скоротечна, в рамките на две седмици, смъртна 

лудост никой от основните действащи лица от това време не можеше да 

обясни; те: „Защо започнахме войната все пак?― Защото бе отключен дълго 

потискания, но не и трайно заличен архаичен нагон. (вж. Част първа)] 

[Обратно на примера по-горе мирните контакти на оперативното 

равнище, пренасянето-издигането им на тактическото равнище и в крайна 

сметка постигането на глобален мир е голямо достойнство на 

геополитическото мислене и действие. Изненадващото е, че инициатор на 

омиротворяването/ожесточава-нето на конфликтите не е най-високият, 

стратегическият етаж, а най-ниският, оперативният етаж. Нещо повече - 

разбиването на мирното/конфликтното Status quo започва на оперативния 

геополитически етаж. Затова ставащото на това най-ниско равнище (негов 

субект е народът!) ще е поне толкова съществено, колкото са и военните 

доктрини, (анти-)расовите теории и/или цивилизационният сблъсък/избор. 

Бъдещият мир ще бъде подготвен от облагородяването и извисяването на цели 

народи, чрез преодоляването/заличаването на внедряваните в тяхното 

мислене/поведение архаични предразсъдъци. И преди всичко на един от тях - 

неумението да се разговаря с другите, с отсрещните, били те 

противници/съперници, че даже и приятели. 
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«Молчание. На мир опустилось тяжѐлое, невыносимое, как 

предгрозовая тишина, русское молчание....Так решила русская душа, и 

никакая сила на свете не в состоянии запретить наступить этой тишине. 

...Тишина идѐт. Тишина, огромная и могучая, как медведь, наступает, 

наваливается на земной шар, душит в железных объятиях... Почему русские 

молчат?! Почему их президент молчит? Почему они не отвечают? Всѐ 

больше и больше страха в этих вопросах. Всѐ больше и больше понимания 

правильного ответа на них. России больше не с кем разговаривать на этой 

планете. У России нет достойных собеседников. У России нет предмета, 

который стоит с кем-либо обсуждать. Россия молчит. Россия ужасна в 

своѐм молчании...»14
] 

Актуален послеслов в 1999 г. [бил, а днес?] НАТО+САЩ и Русия са 

едновременно и съюзници, и съперници, и противници. Не е ли това 

достатъчно основание за нас (преди и след влизането ни в НАТО) да гледаме 

на някои от страните на НАТО и като на съюзници, и съперници, не дай си 

Боже и противници. Впрочем не ни ли научи „случаят АЕЦ Козлодуй‖ 

[подкладен като интерпелация в гръцкия парламент!], че страни, с които 

искаме да сме съюзници - Гърция, Франция … или Холандия заради 

„Шенген―-  са и наши противници на оперативния геополитически етаж.  

И трябва ли да гледаме на Русия единствено като на противник? На 

стратегическия геополитически етаж, където тя се бори с верския 

фундаментализъм, ние сме даже нейни глобални съюзници. На оперативното 

равнище, където Русия търси да разшири влиянието си на Балканите, ние сме 

нейни локални противници, тъй като тя може да стане балканска сила само за 

сметка на българска територия и на българския национален [според Путин – 

днес отсъстващ!] суверенитет. Той бива и сега погазван от руснаците и то 

даже в интимни сфери като например: българската автентична идентичност. 

Доколко са защитими финансовите жертви [те се правят на оперативния 

етаж: купуване/продаване на оръжие, налагане/изтърпяване на санкции, 

подпомагане(?) на Гърция...] днес в името на имагинерен идеал? Това на 

доверие вече сме го правили и така ставахме все по-бедни. Българската 

съпротива срещу европейски енергийни, гръко-, еко- и други лобита не е 

борба срещу Европа. Тъкмо тя е доказателство за европейство, за характер. 

Казал го е сам Гьоте:  ―Was bringt zu Ehren? Sich wehren!‖. (от Fuenf andere, 

Aus dem westoestlichen Divan, Goethe). Непохватно преведено означава: 

―Отбранявай се, за да те почитат.‖  
                                                 
14

 Пълният текст, превод на български от Надя Попова, във в. „Нова зора―, бр.30 от 28 юли 2015 г. [1] 
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От тогава, 1999 г. изминаха 15 години. 
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ЧАСТ ПЪРВА  

На 28 години Атила става съуправител на Хунската империя, а 

след като убива брат си Бледа - и неин едноличен управител. През 453 

г., на само 47 години, той на свой ред бива убит/отровен от 

бургундската си годеница след пиянска оргия. Първородният атилов 

син Елак отстранява братята си Денгиз и посочения за наследник 

бащин любимец Ирник (предказано било, че Ирник щял да е 

възстановителят на империята, както и става, но вече като 

българска
15

!). Още на следващата година на свой ред насилствената 

смърт на Елак слага край на атиловата империя, която се оказва с 

живот, по-къс от този на Атила – бичът Божи.  

Неговата сила е конницата; всеки неин боец води по два коня. 

Това е войска, годна на огромни преходи и независеща от бавен, 

колесен обоз. Нищо в тази страховита военна машина не се променя в 

течение на краткия атилов живот, но отвъддунавската империя, 

разпростряла се от Рейн до Волга все пак отведнъж се срива. 

Обясняват този крах като причинен от семейни раздори, 

предателства и (брато-) убийства. 

 

                                                 
15

 „Авитохол [=Атила]  живя 300 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем. Ирник живя 

150 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем...― [5] 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Авитохол
http://bg.wikipedia.org/wiki/Дуло
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ирник
http://bg.wikipedia.org/wiki/Именник_на_българските_владетели#cite_note-1
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1. А защо Атила? 

Възход и падение. Предпочетох Атила, за да персонифицирам 

геополитическата интрига-предмет на този текст, не защото в мнозинството 

европейци, вкл. и в българите
16

 е внедрена представата, че той е бил брутален, 

разрушителен, жесток. Неговата среща в 452 г. с папа Лъв Първи пред вратите 

на беззащитния и все пак пожален-пощаден от хуните Рим
17

 говори за 

противното. Атила олицетворява имперска евроазиатска геополитическа 

конструкция, която е противоположност на Римската империя и на нейните 

средновековни европейски епигони; не по-добра или по-лоша, а - различна.  

Тази конструкция осигурява всекиму, който я оглави: 

 стратегическа дълбочина-тил в неструктурираното, първично 

пространство на евразийската сър(д)цевина,  

 демографски резерви (много хора, за циниците - „пушечно месо―) и  

 налични природни ресурси като източник на богатство, ergo - на 

време или по-точно на безвремие.  

Осланяйки се на тях, всеки властник, даже интелектуален неудачник 

и/или морално недъгав може, стига да се е домогнал до върха на „властовия 

вертикал―, да удържи геополитическото Status’quo. То сякаш е гарантирано от 

инерционната леност на евроазиатската континентална маса. Тази леност 

внушава чувството за непобедимост при набези отвън и бива погрешно 

тълкувано като държавна мощ (което не е равностойно на силата на войската). 

Когато от своя страна тази геополитическа конструкция, въобразила си, че е 

всемогъща (както бе при Сталин) реши да наложи ново Status’quo отвъд 

своите обичайни географски (най-вече западните) граници, си проличава, че 

тя е анахронизъм, коренящ се още в архаичните времена.  

Тя е непригодна за живот в Модерността, защото новопридобитите:  

                                                 
16

 "Митовете относно хуните и техния Кан са проникнали и в нашата култура. Басните за “Атила 

бич божий” и твърдението, че “където хунски крак стъпи там трева не никне” са известни.... 

Подобни твърдения са митове и басни. Но и вярно да е, какво точно лошо, или неприятно, сме 

изпитали ние, българите, от Атила и неговите хуни...? Нека оставим настрана въпросът, че досега 

никой задоволително не ни е обяснил, че не само няма нужда да се страхуваме, срамуваме и мразим 

хуните, но и че те са ние, или с други думи ние, българите сме техните наследници и първи 

родственици."[1] 
17

 Опустошен само 3 години по-късно от вандалите (скандинавско племе, станало източногерманско, а 

след време - северноафриканско). 



„АТИЛОВИТЕ ИМПЕРИИ – ТРИУМФ И СРИВ― 

 

 

17 

 пространства, макар и ограничени по размер са сложно 

структурирани и изискват интелигентни, ще рече свободно взимани решения, 

  „поданици― са издигнати, култивирани, взискателни и се 

превръщат в убедена опозиция на „властовия вертикал―, като най-често даже 

и открито го бойкотират,  

 естествени ресурси са ограничени и вече усвоени. А споделянето на 

старите ресурси с новите „поданици― противоречи на имперската 

евроазиатска алчност. Така просъществуването на новото, разширено 

Status’quo става въпрос само на престиж. Когато това стане убеденост в 

имперския връх, следва връщането към Status’quo ante. И понеже 

евразийската инерционна маса е голяма, това възвръщане започва трудно и 

бавно, но веднъж станало, то придобива стихиен, неудържим, ще рече почти 

катастрофичен (иронично казано: перестроечен) характер. Величието на това 

континентално геополитическо събитие обаче „изисква― от хрониста-

летописеца да измисли мизансцен със задължително драматичен финал-

апотеоз, нещо от рода на голямата, решаващата битка - исторически обрат: 

било при Каталунските полета, било Starwars. Не, че не са били; но 

зрелищният сблъсък забулва истинската причина за срива на „атиловите― 

империи. 

Съдбата на двете империи: Хуно(-българската) [1] на Атила и 

Соцсъветската на Сталин-Хрущëв-Брежнев е една и съща. И двете левитират в 

пространството (безгранично и пусто, сиреч - архаично) и отвъд историчното 

време, което извън тях - препуска. Решат ли се, подмамени от европейската 

слабост (най-често - временна криза) да експандират отвъд тяхната (обичайна-

привична) географска среда, идва шеметният „атилов― възход, последван от 

отрезвяваща агония, за да завърши с катастрофичен имперски срив. Затова 

бях привлечен от изключителността на Атила, както впрочем става и в 

европейския епос, където той е представен и като благороден и 

благодетелен.[1]  

Излиза, че сме дали на русите не само книжовност и (литературен) език, 

а и моделирали още преди (отдавна вече забравени) 16 века, тяхното 

вчерашно - днешно и предсказали (?, дано не) утрешното им геополитическо 

поведение. Това е поведението на лутащи се между Архаиката и Модерността 

при избора на ценности и държавнически цели. „Перфектната― формула това 

поведение да продължи е евроазийската (хем-, хем-) доктрина. Вместо 

равномерно и интровертно развитие: настъпателен патос и възторзи, 
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последвани от унило бягство и посипване на главите с пепел. Това важи както 

за русите, така и за тези, които (са били заставени да) им се доверят. 

Ако това бъде наново допуснато да стане в България, ще трябва 

българите да понесем наново всички описани дотук „Атилови“ (д-

)ефекти. Сбито казано - да станем пак спътници на Хаоса. 

2. Краткият живот на „Атиловите“ империи 

Сривът. Този  исторически мизансцен сякаш оживя пред очите ни. Една 

империя- соцсъ-ветската, чието европейско пространство почти се покрива с 

атиловата, се сгромоляса без видим силов натиск, за само две-три години. 

Днес наново се твърди, че причините за това събитие са, едва ли не, битови. 

Въздържателят Горбачов бил предател, а Ельцин – пияница (също като Крим-

даряващият Хрущѐв). От което следва, че ако Ельцин бе въздържател, а 

Горбачов се бе пропил
18

 овреме, още в неговия Ставрополски край, „най-

голямата геополи-тическа катастрофа на ХХ век – разпадането [не на 

Соцлагера, а] на Съветския съюз“ (Владимир Путин) не би се състояла. Ergo 

и днес цяла Европа щеше да живее в поредната  (пета или шеста) фаза на 

разведряване между Изтока и Запада, а на (дн. проблем с) Крим щеше да се 

гледа като на изгодна за Русия геополитическа рокада- Бахчисарайския Крим 

срещу седемкратно
19

 по-голямата по площ  Карело-Финска ССР, осигурила (от 

тогава, 1954-56 г.) днешното руско атомно-стратегическо присъствие в 

Световния океан и в частност- отвъд Полярния кръг. 

Такова акатастрофично и (макар на пресекулки,) протяжно вечно „мирно 

съвместно съществуване“ не бе възможно и то не поради приписваната на 

Рейгън реплика: „Ще ги [нас, обитаващите тогавашния социалистически свят] 

накарам да ядат стомана.“ Тази заплаха бе навремето си поне толкова 

нереалистична, колкото и днес е глупаво да се очаква, че Русия може да остане 

недохранена. Нещо повече - въпросната реплика бе добре дошла, за да бъде 

пропагандно употребена (или даже съчинена?) от късната съветска 

номенклатура срещу собствените (лековерни соц-) европейски съюзници. 

Доближаваме се до темата за  предателството, но не като част от развалата на 

характера, а като следствие на един, векове наред, неумолимо възпроизвеждащ 

се, геополитически свръхстереотип на имперски шеметен възход и триумф, 

последван от тотален провал. Всичко това стана пред очите на едно поколение 

                                                 
18 

 Сайтът Fognews.ru твърди: "Горбачов краде алкохол от магазин в Германия. Наказанието е до 3 

години    затвор."  [10] 
19 

Карело-Финска ССР (1940-1956 г.) е с площ от 172,400 кв.км., Крим – 27,000 кв.км. 
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(моето!), което понесе чуждия патос, но бе поразено дваж повече от 

драматичното зрелище на имперското пропадане. Негови жертви са 

предадените, но пострадаха и предателите.  

Резюме на близкото минало. Да се върнем към „атиловата― империя,  

разпростряла се от Елба на запад чак до Владивосток. И тя бе дело на най-

мощната сухопътна военна машина, съществувала дотогава. Насила 

приобщените към империята след Втората световна война народи приеха 

ставащото като руска окупация.
20

 Мога обаче да си представя разтърсващата 

емоция, с която съветите провъзгласяват на света тази нова, небивала (соц-

)империя – иногу-рация на империя, стъпила в следващите години върху ¼ 

(четвъртинка) от световната суша! Но до тук със съветските възторзи 

(възпроизвеждани отскоро на всеки 9 май), т.е. с лесното.  

След триумфа на иногурацията идва налагането на контрола върху 

териториите и народите на империята, което става с ревниво пазения монопол 

над властта и с терора на тайната полиция. Оказа се постижимо, но далеч по-

трудното бе създаването на такава организация на пространството, която да 

е смислена, ще рече - ефективна.  

Всички „атилови― империи се препъват на този етап. Не успяват, защото 

са запленени от силовия стереотип, който се оказва толкова успешен при 

завладяването на територии; приложен обаче в мирни условия той създава 

само версии на въоръжен мир, налагащ всеобща бедност и лична несвобода. 

Спомняте ли си поредния, но вече последен (и безуспешен) опит през 80-те 

години да се озаптят национализмите? Тогава бяха създавани българо-

съветските стопански обединения, които и на българска територия бяха 

подчинени на съветски управител и на съветското право.  

Всуе. Последва умората-досадата на имперския център Москва от 

самоналоженото задължение да (искаш да) ръководиш свят, „надмогнал― 

национализмите в името на един от тях-руския. Непонятна за руските 

съюзници остана натрапливата раздразнителност, с която руските елитарни 

издания в края на 80-те години коментираха необходимостта от въвеждането 

на световни цени вътре в един затворен пазар, какъвто бе Съвета за 

икономическа взаимопомощ СИВ
21

.  

                                                 
20

 Последният полски град, който се съпротивлява решително през септември 1939 година, е Лвов. 

Когато обсаденият гарнизон научава, че е осъден да остане в съветската зона, слага оръжие пред 

немците. Подозирали са, че ако не го сторят, при руснаците ги чака съдба, подобна на Катин. 
21

“Мит четвърти... Аз лично [= Валери Найденов] присъствах на заседанията на сесията на Съвета 

за икономическа взаимопомощ (СИВ) през октомври 1989 г., най-вече на закритите заседания... Там 
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Бе подготовка за предателство, едно от най-големите, които световната 

история познава. Бяха жертвани съюзнически страни (ГДР), СИВ-интегрирани 

стопанства (като българското), верни политически съюзници (Хонекер, Хусак), 

цели агентури (Stasi, ДС,...). А конспиративното интригантство срещу Тодор 

Живков и екзекуцията на Чаушеску!  

Имперският край се изроди в паническото бягство, изоставянето на 

периферията и затваряне на центъра вътре в себе си. Популярното обяснение 

на това бягство е, че то е полезното себеограничаване на Русия вътре в 

граници, които тя може без свръхнапън да контролира.
22

 

Истината е, че тя не пожела/отказа да организира стопански, 

инфраструктурно и даже само културно, пространството на създадената от нея 

със суетно лекомислие поредна „атилова― (соц-)империя, населявана от 

народи, винаги подръка за (някаква) обща кауза. Подобна кауза предлагаше 

небивало дотогава геополитическо (но преди всичко военно
23

) удобство, но и 

все по-често предизвикваше руската досада, тъй като оспорваше, макар и само 

морално, максимата: „Социалистическото е общо, но(!) руското си остава 

само руско.“  

Изпреварвайки хода на това изложение може да се твърди, че Русия се 

озова в описания цивилизационен капан, заложен още в архаичните времена. 

Когато твоят основен екзистенциален/геополитически ресурс е 

                                                                                                                                                                                     

чух с ушите си как Николай Рижков, премиерът на СССР, обяви официално – край на преводната 

рубла. Всички плащания в СИВ вече с долари по световни цени. Край на евтиния петрол, край на 

СИВ, край на социалистическата система, кой от където е [пак там да си ходи]. Тогава, в залата на 

парк хотел “Москва” [в София] на две закрити заседания падна Берлинската стена..." 

 "Мит пети. Престъпната приватизация [била] съсипала промишлеността? Първо СССР ни изрита с 

мощен шут от международното разделение на труда, което той самият бе създал. Това е все едно 

да те изхвърлят от къщата през зимата по гащета. Скоро след 10 ноември Москва наложи на 

българските стоки най-високите възможни мита, по-високи от митата за Турция, Гърция, 

Югославия. Така в рамките на година-две българският износ на промишлени стоки рухна..."[6] 

22
 „..., а какова могла бы быть оптимальная геополитическая конфигурация России-СССР. Например, 

столь уж [= чак толкова ли, рус.] ценным приобретением оказался для нашей страны в послевоенный 

период весь регион Восточный Европы, контроль над которым по существу и вызвал перенапряжение 

военной [?, бел.ХГ] и политической инфраструктуры империи ...Стоит отметить также и известное 

сходство выводов Коллинза [Randall Collins] с геополитическими идеями Вадима Цымбурского, 

высказанными им в 1993 г. в статье "Остров Россия" и ... совершенно независимо друг от друга, 

сошлись в 1993–1994 г. в общем заключении, что сжатие России скорее улучшило, чем ухудшило 

геополитическое положение нашей страны ..." [9] 
23 

Най-южно разположената руска боeспособна единица в Европа бе Десета дивизия, дислоцирана в 

Болград, Украинска ССР. Поради това големият удар от юг срещу (соц-)империята трябваше да бъде 

поет от българската войска върху българска територия. В дефанзивен план НАТО'вските ни 

противници обаче се бяха примирили със (соц-)руското военновременно присъствие на брега на Бяло 

море; бяха го отписали като Thracian gap (= пробив, дупка, англ.). 
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пространството (“Страна огромная“), другите (народи) стават натрапници, 

даже (соц-)„просяци“, но най-често врагове, освен ако са много, ама много 

надалеч от теб. “С кого иска да граничи Русия? С никого!“ (Адам Михник). 

Тези архаични руски страхове формират манталитета на горския, чиито живот 

бива осмислен от (играта на криеница с) бракониера. 

Архаичният  инстинкт(- битка) за оцеляване, оживял до днес, но като 

анахроничен предразсъдък, се превръща в голямото препятствие пред всяко 

интеграционно намерение, което по същество е (себе-)разтваряне в едно 

добронамерено обкръжение. Ако то не е такова, целта на модерната 

геополитика е да го  създаде. А Русия бе на път да постигне това (макар и соц-

) обкръжение, достатъчно бе нейното месианство да бе искрено, а не - 

защитно-експанзионистичен претекст, чиято цел бе да се обгражда [от света] с 

пояси от Glaci’та
24

. Пропиля цели 45 години на Източна Европа; за същото 

това време Западна Европа успя. 

Користното месианство.  Кой е социалният (не става дума за реалните 

бедствия като суша, глад, мор, война!...) мотор, който в интервал от няколко 

века задвижва описаните „атило―-имперски (все злополучни) експанзии. В 

началото стои винаги съдбоносен мотив: живот или смърт, свобода или 

робство, охолство или нищета. Липсата на добър отговор (поради диктатура, 

мракобесие, изостаналост,) даден на място отправя питащите (се водачи-

народи) навън, към нови(?) земи и простори. По същество това е завоевание. 

То отнима блага, били довчера чужди. Поради това имперската гузна корист 

бива скривана зад месиански претенции.  Завоевателите се самопредставят 

като освободители, натрапеният окупационен режим - като напредничав 

обществен ред, експроприацията - като акт на справедливост. Иначе казано - 

лошата съвест на експанзиониста превръща него самия в карикатура на месия. 

Това е роля, която империята (американска, но по-често руска) с охота 

прегръща. Ако тя се откаже от тази игра означава, че умората (по-скоро 

досадата) от себеналожената „месианска― проповед/отговорност е надделяла. 

Следва имперското пропадане – колективен психологичен срив, съпоставим с 

геологически катаклизъм; през 90-те години бяхме негови сащисани 

свидетели. Звучи днес парадоксално, но тъкмо  прокламираните пролетарски 

добродетели, международната социалистическа солидарност се оказаха 

десетилетна преграда пред „атиловите― първични инстинкти за разпореждане 

с подвластните имперски поданици. „Солидарност, братство, вечна 

                                                 
24

 Обозрими, прострелвани и поради това непълноценни пространства - препятствия пред обсаждащия 

враг. 
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дружба“ бяха не празни думи, а (се оказаха за наша изненада и) политически 

аргументи на имперската периферия във вътрешно-имперските напрежения. 

Тези думи се изправиха срещу имперската алчност, бяха преодолени от нея, но 

дори и така се оказаха полезни, защото разкриха неискреността
25

 на руското 

месианство.  

Поне от два века българите са предмет на този месиански патернализъм. 

Той се оказа даже „многолик―, ще рече - с много идеологични лица, често 

враждуващи помежду си. Подозри-телно стабилен се оказва техният общ 

имперски източник.  

Ще запомним ХIХ век с 

 панславизма. Според него начело на всички славяни 

трябваше да застане самодържецът- руският императорът. Той бе низвергнат, 

разстрелян в името на 

 интернационалния комунизъм. И той отстъпи пред 

модернизационните пориви; сега път си проправя т.нар. 

 свят на православието. И този свят ще бъде използван като 

сечиво за преодоляване на местните съпротивляващи се национализми. 

Вероятно след десетилетия ще се появи нова, неизразходвана месианска 

претенция, която да изпълни поредното служение пред имперския „властови 

вертикал― (колко мил евфемизъм за азиатска деспотия). Единствена константа 

в това описание е, че „властовият вертикал― не помръдва от евроазиатското 

си лоно. 

3. Единствената революция 

Озадачаваща сделка. Голямото руско геополитическо предимство е 

лесният достъп до безграничните простори на евроазиатската континентална 

сър(д)цевина. Териториалната (подготовка за) експанзия на Иван Грозни (род. 

1530 г.) на изток, към Поволжието и Сибир и на целомъдрената Елизабет 

Английска (род. 1533 г.) на запад, към Америка, започва по едно и също време. 

Двете експанзии се срещат на северното калифорнийско крайбрежие, след 

като са извървели/преплавали: руската  - 20 хиляди, англосаксонската - 10 

хиляди километри. Краткото руско-американско съжителство се прекратява в 

                                                 
25 

„Лъгали са ви досега,... вече ще стане цял един век и то в очите са ви лъгали и за носа са ви водили. 

Защото в дълбоката същност и корените на противопоставянето между Русия и Америка 

никога не е ставало въпрос за лява или дясна идеология, а винаги и само за господство и 

завладяване на света.“ [3]  



„АТИЛОВИТЕ ИМПЕРИИ – ТРИУМФ И СРИВ― 

 

 

23 

началото на 1867 г., след изплащането на цената от ½ американски цент за 

всеки декар, дотогава руска, земя в Северна Америка; руснаците се (за-

)връщат обратно в Азия с печалбата от 7,200,000 долара в джоба.  

Цитираните числови несъвместимости (хилядите километри усилия 

срещу дроби от центове) илюстрират : 

 неукротимият стремеж на руснаците към (на дело 

безгранична) пространствена експанзия, което си е бягство от решаване на 

действителните проблеми на място, в самата Русия и 

 ниската оценка, която те дават на придобитото пространство. 

Или сбито казано: Руска Америка е пример за неумението по модерен начин 

да бъде оползотворена простор-ната придобивка, получена даром от 

географията.   

Двата възгледа за пространството. Тази повече от странна поземлена 

сделка се дължи на възгледа за географското пространство, присъщ на 

(царска) Русия. Съгласно този възглед, ще го наречем архаичен, 

пространството е източник на блага, които природата дава, остава те само да 

бъдат взети-обрани.  (Не случайно обир и грабеж са синоними
26

 в българския 

език, но на Руски не е така.) Доисторичната група-семейство-род обхожда 

постоянно „собственото си― пространство и обира–оползотворява 

роденото/даденото от природата и оставя („заплюва си“) следите  на своето, 

често нежелано от другите, присъствие като бъдещ аргумент за претенции-

права-привилегии над територии (от там - и руската обсебеност да се сеят, 

пазят и обгрижват паметни знаци!). Това е базова характеристика на 

архаичното поведение.   

В архаичното пространство присъствието, даже само близостта на 

другите хора е опасност–заплаха и те биват прогонвани-унищожавани. В 

доскорошните времена – евентуално депортирани, преселени, във всеки 

случай – отстранени
27

 като съползватели на готовото, наличното. И днес 

работят „меки― (предимно чужди) механизми за прогонване (на издигнатите 

българи) вън от България. (О-)станат ли хората прекалено много или пък 

изчерпят ли се наличните природни блага, това пространство губи ценността 

си и бива изоставено
28

. Наричаме този възглед архаичен, защото функционира 

                                                 
26 

Това е, ако не доказателство, то поне указание, че българите сме надживели архаичното мислене. 
27

 „Уничтожение народов на захваченных землях принималось как нечто, само собой разумеющееся.‖[7]  
28

 Необяснимото днес изоставяне преди два века на Руска Америка от руснаците се дължи на 

унищожаването на дивечовите поселения. Идеята, че освен острозъбите бозайници тази територия 
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само при малко хора и при много налично пространство. Така е било в зората 

на човешката история
29

, в предисторичните, т.нар. архаичните времена. 

Количественото съотношение на тези малобройни човешки групи (от 

събирачи, евентуално ловци) спрямо многото пространство, необходимо за 

мизерното им оцеляване, може да бъде, макар и условно, представено чрез 

Бинома-частно „човек/пространство―. А то в онези архаични времена клони 

към нула. Графично представено, то придобива вида 

„човек/ПРОСТРАНСТВО“, актуална перифраза на което е известната 

формула „няма човек, няма проблем.“ 

Вторият подход е модерният. При него пространството е само средата, 

вътре в която израства трудова организация. Човешкият труд е този, който 

създава благата. Основната ценност става сътрудничеството с другия човек, в 

последна сметка – другият Човек. Богатството се оказва там, където има 

големи човешки концентрации. Този факт е причината за урбанизацията (в 

тесните национални рамки) и на международната миграция днес. Биномът-

частно придобива вида: „ЧОВЕК/пространство“, който е обратен на този при 

архаичния модел.  Модерният възглед за пространството създава и своя 

нравствен стожер - християнството: „Обичай ближния си“. Днешната успяла 

Европа живее (натясно, но тъкмо поради това) във времената на Модерността. 

Ограниченото пространство императивно моделира обществото и така се 

изявява като неосъзнаващ(?) себе си (и поради това quasi-)субект.  

Разточителното присъствие на пространството може да корумпира всяко 

човешко (вкл. и руското днес) общество, докато оскъдицата на пространство 

може да е причина (или да си остане само указание от нуждата) за висока 

човешка трудова кооперация. Описаното превръщане на пространството от 

обект в quasi-субект  наричаме Единствената революция. Тя е Единствена, 

защото променя еднократно и необратимо човешкото отношение спрямо 

пространството и е без аналог в човешката цивилизация. По света този преход 

става неравномерно, а в Русия тази мека революция даже предстои. 

Притеснителното е, че тя може и да не се състои. Възможно е поради страх от 

нея руският олигархичен елит да предпочете обгрижването на своята алчност, 

от което би последвало обществен застой (даже регрес) и закотвянето на Русия 

в представи, присъщи на Архаичността. 

Архаичност спрямо Модерност. Това сравнение/съпоставяне не е 
                                                                                                                                                                                     

може да бъде доходоносна в резултат на човешко усилие-организиран труд е била чужда на руските 

колонисти. 
29

Едва при завоюването на безкрайното пространство на космоса този възглед ще стане наново 

актуален. 
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равностойно на противопоставянето зло/добро. Това са два различни 

(надисторични) начини на възприемане на пространството и населяващите го. 

Всеки един от двата възпитава и достойни лични добродетели; архаичният – 

кураж, непреклонност, издържливост на несгоди и страдания, модерният - 

търпимост, взаимно разбиране, производителност. Но на Архаичността са 

присъщи и недъзи като нетърпимост, ставаща агресивност
30

,  показност (= 

показуха, рус.) и триумфализъм, докато Модерността се примирява с пороци 

като егоизма, вулгарния материализъм и даже с безразличието спрямо 

националните корени, наследените нрави и семейството.  

Архаичното поведение е неизбежно условие за оцеляване в 

доисторичните времена. Доживее ли до наше време, макар и като 

анахронизъм, то се превръща в голяма беда; негови са големите войни на 

миналия век. Но времето след Втората световна война ни предложи и добрия 

пример на германския преход от Архаичност към Модерност. Една нация, 

столетия наред възпитавана във войнишки добродетели (“Das Heer - Schule 

der Nation.”) успя, макар и след катастрофалния срив от 1945 г., но и 

благодарение на него, да се освободи от архаичния стереотип. Тя се превърна 

в най-креативната европейска нация, която днес организира индустриалния 

труд далеч отвъд номиналните си държавни граници. Нарекоха това събитие 

чудо- "Deutsches Wirtschaftswunder.‖ 

Провалените преходи. Назряването на евентуален преход от Архаичност 

към Модерност се предхожда (даже „подготвя―) от промяната в Бинома 

„човек/пространство―.  Биномът подсказва/измерва това, че пространството от 

рядко става интензивно (даже пре-)населено и че на пространството следва 

вече да се гледа не като на обект на обир-експроприация, а като на 

организиращ (селищната мрежа, инфраструктурата, производителността...) 

субект. Това е дълбока промяна и тя протича/назрява в течение на столетия-

хилядолетия.  

Човечеството е бивало вече изправено пред (страховете от) описаната 

промяна-дилема „Обратно към Архаичността или скок напред в неизвествата 

Модерност?― Тази дилема не винаги е намирала добрия, т.е. модерния отговор. 

Територията и историята на Индустан ни предлагат подобен печален пример с 

вече хилядолетна давност. След като обемът на (наличното+произведено) 

богатство в пространството на субконтинента отстъпва пред лавинообразното 

нарастване на населението, тогавашният индустански елит вместо да 

реорганизира-интензифицира-издигне обществените относи и 
                                                 
30 

“Es war aber eine Ueberraschung, wie schnell die Russen zu militaerischen Mitteln greifen.”[13]  
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производителността
31

 на труда/пространството създава-налага кастовата 

обществена организация. Тя превръща голямата част от хората в парии
32

, на 

дело - в (Не-)хора.  „Благодарение― на това изключване на (Не-)хора от 

пълноценно обществено присъствие Биномът „човек/пространство― наново 

придобива/възстановява своя архаичен вид: „човек/ПРОСТРАНСТВО“. Това 

е решение-гротеска (от днешна, модерна гледна точка): обществените блага се 

превръщат в лукс и излишества, а по тротоарите измират (Не-)хора, чиито 

трупове минувачите просто прескачат.
33

  

Днес Архаичността не се манифестира вече по този брутален
34

 начин. 

Големият материален контраст, дължащ се на частното монополизиране на 

природните богатства издава обаче нейното завоалирано присътвие в днешния 

(не само руски) живот. Неосъществяването на Единствената революция 

(революция без омраза, камо ли - кървища) или даже само забавяне, ще 

удължи живота на Архаичността - източник на подозрения, ревност и даже 

омраза спрямо другите. Анексията на Крим ни предлага рецидив на подобно 

състояние.   

Похабеният шанс. В изминалия век Русия похаби своя (и на Европа) 

изключителен шанс, първия след християнизацията, който можеше да се 

окаже нравствено стъпало по-нагоре в  световното развитие. Едва ли скоро 

социално напредничавата европейската мисъл (каквато бе тази от ХVIII-ХIХ 

векове) ще формулира наново (а просветените  европейци ще приемат за своя) 

философията на социалната справедливост и с това ще открие възможността 

на и без това неуязвимото и надарено от природата пространство на Евразия 

да стане и нравствения стожер на отрудения свят. Занапред интелектуалният 

прагматизъм на източно- и средно-европейците (те създадоха руските ракетни 

двигатели, атомни централи, сметачни машини,...) ще се оползотворява някъде 

на Запад, а всеобщата симпатия, даже ангажираност на левите европейски 

интелектуалци от средата на миналия век с Русия ще се запомни, но само като 

днес непонятна заблуда
35

. Както винаги идеалите (вкл. и комунистическите) 

отстъпват на алчността; в случая това е олигархичната алчност на руските 

                                                 
31 

Било е непостижимо(?) в прединдустриалните времена. 
32 

Недосегаемите днес в Индия наброяват 200 милиона. 
33 

Levy-Strauss говори за детеубийството с цел да бъде осигурена храна за по-възрастните вътре в същата 

(!) група/семейство, населяващи бразилското Mato Grosso.  
34

 А 69-те екзекутирани през 2011 г. от норвежеца Anders Breivik? Нечленката на ЕСъюз Норвегия се 

оказа в архаичния плен на Пространството; тази архаична среда (а не само бедността) ражда 

чудовища.  
35 

Какво ли си мисли европеецът, когато наблюдава византийския протокол на кремълската позлатена 

зала! 
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parvenue’та, която в последна сметка обогатява лондонското сити.   

В началото на ХХ век Русия бе узряла (духовно, ресурсно,...) да поведе 

Света по пътя на Единствената революция
36

, а се сдоби с нейния антипод - 

Октомврийската. „Слепият бунт“ и омразата (класовата) се оказаха пагубен 

път назад, обратно в доисторичните времена.  

4. Актуално [към април 2015 г.] 

Поуката от Атила. След 20 години „оздравителен― процес се задава 

путиновата Евразия – поредната „атилова― империя. Заради това трябва да 

бъдем скептични, когато ни вербуват с месианските позивни, прославящи 

глобализма, мондиализма, славянството, православието,  Евразията,... Това са 

както имперски сечива, така и играчки за възрастни властолюбци. Тези 

призиви ухажват/превъзнасят/ ласкаят нечие политическо еgo на върха на 

„властовия вертикал“  и биват захвърлени, когато напомнят на своите 

създатели/водители (и!) за техните отговорности спрямо новите имперски 

поданици.  

Съдбата на новите империи, вкл. и на евнт. евразийската, ще е същата, 

като на описаните  „атилови― империи: триумф→ авторитарен контрол→ 

всеобща бедност→ умора/досада (и най-накрая)→ паническо бягство (от 

отговорност).  Ако се оставим да бъдем въвлечени в подобно (сега наред е 

евроазиатското) геополитическо торнадо най-накрая българите ще се окажем 

(пак!) всред купища рушевини. Ние, българите вече ¼ век не успяваме всред 

тях да открием здравата почва, за да почнем да градим наново. 

Украинският симптом. Днешният конфликт не е заради (защитата на 

общото минало, сходните езици, братските корени с) Украйна. Русия поради 

навик, високомерие или ленност, желае да продължи да живее съгласно 

архаичния модел, а ако може даже и да го разшири.
37

 Поради това свое 

желание тя предаде преди ¼ век социалистическите си (подопечни) съюз-

ници. Съгласно социалистическата доктрина братските страни деляха 

тегобите и благата. Русия на Горбачов обаче (по-)иска да дели по равно с тях 

                                                 
36 

Граф Лев Николаевич Толстой: „Опомнитесь, люди,... и поймите, что враги ваши не буры, не 

англичане, не французы, не немцы, не чехи, не финляндцы, не русские, а враги ваши, одни враги -- вы 

сами, поддерживающие своим патриотизмом угнетающие вас и делающие ваши несчастия 

правительства. ... Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо отечеств и правительств, а 

сыны бога, и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей,... [7]  
37 

И затова забива руски вимпели (= знаменца) под ледовете на Северния полюс. 
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ракетно-атомния риск
38

, но да им продава нефта по световни цени. Не стана; 

руският архаичен националегоизъм извика на живот защитните (дотогава 

силово почти заличени) източно-европейски национализми. Така бе  погребан 

интернационалния идеал, а за собствено алиби късната съветска номенклатура 

„заклейми― социализма като утопична догма. 

Конфликтът в Украйна е само предизвестие на тежък (предстоящ 

десетилетен!) конфликт между архаичния и модерния възглед за 

пространството. Разломът е много по-дълбок от тези, предизвикали двете 

световни войни. Той не може да бъде преодолян със силови средства, а с 

промени в мисленето и по-точно чрез заличаване на архаичните стереотипи. 

Светът днес не може да следва архаичния модел; би било пагубно за него. 

Поради това е стратегическа заблуда да се приеме, че пренаселените Китай 

и/или Индия са съюзници на Путин в битката му например за (ресурсите на 

водите около) Северния полюс. Путин гради нова империя (какъв 

анахронизъм!) днес, когато даже и североамериканците разбраха, че трябва да 

заживеят като нормална (не на заем, а като произвеждаща блага) държава. 

“Mourir pour la Crimée?” Западът няма да рискува война заради Крим.  

Още повече, че постигнатият там успех се очертава да бъде утрешна загуба
39

 

за Русия (а в геополитиката тактически успехи няма). Причината за този, 

засега контролиран(?) конфликт, няма да са и руск(оговорящ)ите Донецк, 

Краматорск, Луганск с техните граждански отряди, самоотбрани и 

новопръкнали се републики. Причината не е даже Севастопол, независимо от 

путиновия патос: „... Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой 

судьбы, город-крепость и Родина русского черноморского военного флота. 

Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из 

этих мест свято для нас, это символы русской воинской славы и невиданной 

доблести."  Днес никой не се бие заради „свети места.“ Преди 800 години се 

е правело, но за наистина святи неща - като например Божи гроб. 

Тогава? Архаичният възглед (а официалният руски продължава да е 

такъв) цени пространството, когато то е безлюдно, без хора- негови 

съползватели; затова руснаците изоставиха с облекчение съветска Средна 

Азия
40

 и нейните 50 млн (или повече?) мохамедани. Този възглед цени 

                                                 
38 

Поради своето стратегическо положение България трябваше на глава от населението да понесе 4 пъти 

повече натовски атомни удари отколкото другите соцстрани [2]. 
39 

 McFaul, бивш посланик на САЩ в Русия:  «Путин получил Крым, но потерял Украину» [12] 
40

 “... Азию в России делают не города, а люди,... иных языков и культур … Отделение 

среднеазиатских республик реально понизило долю Азии в России. Демографические и прочие 

проблемы, которые возникли в конце «времени СССР»,... известны: армия переставала понимать 
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пространството- трезор, а не пространството- грижа. Тъкмо такова 

пространство-трезор е акваторията на Крим. По-голяма е по площ от България 

и пълна(?) с газ и нефт и H2S. На всичкото отгоре- не е място, далеч на север, 

отвъд тайгата, а на юг и близо до европейския пазар. Там подареното от Черно 

море може да бъде реализирано срещу 400 долари/хилядата кубика
41

. Може да 

се окаже, че „Южен поток“ е наистина антиукраински, без да е само блъф. А 

сегашният конфликт в континентална Украйна ще е сцената на предстоящата 

отстъпка/аргумент на путиновата готовност за геополитически компромис - 

свеждането на руските придобивки до „само― Крим (+акватория!).  

Българската Realpolitik днес. Това означава да се доверяваме на 

малките нации и на тези, които са излекувани от имперски комплекси. Тяхното 

общо защитно лоно е Европей-ския съюз. Американската и английската 

империи (такава имаше до Втората световна война) приемат  

геополитическата необвързаност за аморално и намират начин да го накажат 

(бомбардирайки София например). Поради същата причина съвсем пък не 

бива да вярваме на ―атилови― империи от рода
42

 на руската. Чувството за 

взаимна лоялност (= открито заявени, взаимно изгодни, равноправни и трайни 

взаимообвързаности по т.нар. ―хоризонтал―) и е чуждо. Тя е възприела 

„властовия вертикал“, съгласно който надолу текат инструкции, нагоре - 

информация. Поради това Русия изоставя/предава с лекота доверилите и се 

наивници (комунисти, славяно- и русофили, леви интелектуалци, даже съюзни 

страни...), ако/щом престанат да се подчиняват на тази унизяваща схема на 

упражняване на властта.  

Подобно късогледо поведение, ще го нарека „ден за ден-геополитика“, 

се култивира от безжалостната (и лишена от скрупули) битка за оцеляване в 

архаичното пространство.  В Русия то не само е географски налице, а и 

изобилно присъства като тъмен спомен
43

, бит  и патриотична митология. Нещо 

повече- тя (сякаш иска да) продължава да живее в това (географско и 

                                                                                                                                                                                     

команды офицеров, существенно менялись характеристики офицерского корпуса и уровень 

образования рядового состава, резко менялся баланс конфессий и пр. С возникновением России из 

СССР эти проблемы отодвинулись лет на 30-50, потом они вновь начнут приобретать остроту, но 

сейчас они отсрочены ...” [1] 

41
  „Себестойността на добива на газ в "Газпром" през последните десет години растеше 

непрекъснато и на-края достигна внушителната сума от 38 долара за 1000 куб. м."[4] 

42
  Точно, преди 40 години, на 20 юли 1974 год. турските въоръжени сили започват т. нар. операция 

Атила, която има за цел и завършва с турската окупация на Северен Кипър. 
43

 “Russland ist eine rustikale, teils archaische Gesellschaft, die nach der kommunistischen Apathie den 

Egoismus entdeckt hat.” [11]  

http://bg.wikipedia.org/wiki/20_юли
http://bg.wikipedia.org/wiki/1974
http://bg.wikipedia.org/wiki/Въоръжени_сили_на_Турция
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Операция_Атила&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Операция_Атила&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Операция_Атила&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Северен_Кипър
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културно) пространство и то по възможност сама-“Splendid isolation”, но пак 

по руски. За да живее и занапред „встрани и извън“ другите тя трябва да си 

осигури постоянен приток на все нови и нови „свежи“ ресурси. Няма да 

може
44

. Не само, защото (американците) и пречат, но и защото в природата 

ресурсите са „крайна величина―, иначе казано – един ден те свършват.  

Може или не може, ние вече имаме обща граница с Русия. Това, че е 

черноморска, прави бъдещите българо-руски колизии не прекогранично 

репчене/перчене á la Рогозин, а спор за газ и нефт. 

                                                 
44

 Това не е злорадство, а даже доброто пожелание Русия да тръгне по пътя на съзиданието. На въпроса: 

„... как вы видите ближайшие 50 лет для России?” руският патриот Вадим Цымбурский отговаря: „ 

Я надеюсь, что наступит истощение природных ископаемых, на которых паразитирует наш 

чиновничий капитализм. Параллельно этому истощению будет формироваться протобюргерство, 

городской политический класс, который ... возьмет под контроль свою элиту и выдвинет 

контрэлиту, которая породит институт сродни институту римского трибуната, который 

сможет накладывать вето на хищнические пожелания элиты,.." [9] 
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ЧАСТ ВТОРА 

 „Архаичният инстинкт (-битка) за оцеляване, оживял до 

днес, но като анахроничен предразсъдък, се превръща в голямото 

препятствие пред всяко интеграционно намерение, което по 

същество е (себе-)разтваряне в едно добронамерено обкръжение. 

Ако то не е такова, целта на модерната геополитика е да го 

създаде. А Русия бе на път да постигне това (макар и соц-

)обкръжение, достатъчно бе нейното месианство да бе искрено, а 

не - защитно-експанзионистичен претекст, чиято цел бе да се 

обгражда [от света] с пояси от Glaci’та.“ 

5. Splendid Isolation, по руски 

Limitroph, при това Велик. Кой е мирогледният възглед, фасадният 

идеал, идеологическата илюзия, пропагандното внушение, зад които се бе 

скрила-притаила ненаситността на руския олигархичен елит от държавни 

чиновници. Макар и потискана цели седем десетилетия от господството(?) на 

аскетичния соц-интернационализъм, тя устоя и успя в крайна сметка даже да 

го унищожи. Стори го с тихото си деморализиращо въздействие, дълбоко 

изпод подмолите, където се бе притаила архаичната душевност (с нейната 

алчност, показност, триумфализъм). За целта алчността успя да използва като 

смокинов лист идеята за руската (хем евро-, хем азиатска) изключителност. 

На пръв поглед това е безобидният грях на суетата, макар и хипертрофирана 

до обхвата на руска държавно-творческа доктрина.  

Вторият поглед ни изправя вече пред поредния (този път- руски) 

Uebermensch
45

, който „общува― с другите съгласно собствените си 

експанзионистични рефлекси, по дефиниция - в опозиция на цивилизованите 

правила на останалия (модерния) свят: ―Аз изпълнявам историческа мисия в 

името на руската нация, суперетноса, скрепен от православното 

християнство... Защото има Русия, велика Русия, Руска империя ...‖ - думи на 

Александър Бородай в качеството му на министър-председател на Донецката 

Народна Република[7].  

                                                 
45

 Руснакът Александър Бородай, до 7 май 2014 г. министър-председател на Донецката Народна 

Република:―Границы Русского Мира значительно шире границ Российской Федерации. Я выполняю 

историческую миссию во имя русской нации, суперэтноса, скрепленного православным 

христианством. Так же, как на Кавказе, я борюсь на Украине против сепаратистов, на этот раз не 

чеченских, а украинских. Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь 

украинские сепаратисты [!?], которые находятся в Киеве, борются против Российской империи.‖[7] 
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Третият, но не поглед, а вече внимателен прочит, е обезпокояващ за 

българите и останалите източноевропейци; натъкваме се на доктрината за 

т.нар. Велик Лимитроф [10],[11],[12]. Руски термин, който звучи свойски, 

почти по български, може би, защото етимологията му се корени в 

Латински
46

. Свободно преведен терминът означава крайгранични земи, 

администрирани от/предоставени за издръжка на военните, охраняващи 

имперските граници на (късния) Рим. 

Великият Лимитроф, резюмирано и по академически представен от 

геополитическия Wunderkind Вадим Цымбурский (род.1957, †2009), известен 

още като руският Huntington, гласи ―...междуцивилизационен пояс от 

държави,... [включени в] геополитически нестабилни пространства, намиращи 

се между отделните цивилизационни платформи, или ... „Великият Лимитроф, 

отделящ „острова Русия.― [Съставните държави/региони на Лимитрофа са] ..., 

склонни към деление и [са] без потенциала да противостоят сериозно на 

това...‖[13] …тяхно геополитическо предназначение(!).  ―Според Цымбурский 

Лимитрофът започва с балтийските държави, включва Източна Европа [вкл. 

Полша, а Украйна?
47

], Кавказ, Средна Азия и завършва с [Северна?] 

Корея―[13].   

Остров и прибой. Ничия земя. Самото изброяване на страни и региони 

говори за впечатляващ геополитически размах, макар и извън силовите 

възможности на днешната Русия. Надело от този пояс биха могли да бъдат 

реализирани само единични възли, какъвто е кавказкият и евентуално(!?) 

българският. Но даже и само фрагментарно осъществен замисълът на Великия 

Лимитроф си остава велик-важен-значим за руснаците (за всички тях?). За 

нас, българите обаче той (по дефиниция! Вж горния абзац) означава българска 

нестабилност и трайно вътрешно (етно-, политическо и др. раз-)деление и 

безсилие, липса на воля за себеутвърждаване, в последна сметка- безславен 

край.  

Руският интерес от изграждането на Лимитрофа за Цымбурский е, че 

той, бидейки «пояс территорий-проливов дистанцирует Россию от силовых 

центров [= евфемизъм за източниците на военна опасност], сложившихся на 
                                                 
46

 LIMITROPHE, adj.: Empr. au lat. limitrophus : limitrophi fundi « terres attribuées aux soldats des frontières 

pour leur subsistance »[24]. 
47

 Д-р Ина Пеева резюмира към днешна дата  Евразийската визия (= руската, на Путин и на 

неоевразиеца Дугин) за геополитическото бъдеще на Украйна като за „Санитарен кордон, ябълка на 

раздора [!], мост ...”[6] Това е точното определение, предизвестило украинските събития. 

Евразийската цел: Украйна – част (ако не от Русия, то поне) от Великия Лимитроф, а нейното днешно 

трагично настояще като илюстрация-пример за предстоящето в някои (от нарочените за) лимитрофни 

страни. 
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платформах других [= неруски] цивилизаций»[11]. Иначе казано Лимитрофът 

е част от планирането/отразяването на военните междуцивилизационни 

стълкновения и съгласно многократно доказалата се царско-руска/съветска, 

въобще евро-азиатска, отбранителна рутина той подлежи на тактиката на 

„опожарената земя.― В европейската
48

 военна наука-тактика той се назовава 

(геополитическо) Glaci или „прострелвано пространство―, без обаче да 

включва даже и далечно подобие на себеразорителното отстъпление-бягство-

пожарища на руснаците, с което започват всички „отечествени― войни в 

Русия. 

Описаната геополитическа конструкция бива замислена, за да бъде 

успокоен прибоят по бреговете на „цивилизационния остров Русия―[13]. 

Прибой, в който съгласно неговите автори, се разбиват както силовите 

заплахи, така и чуждите идеи и новости. Този прибой е надело Ничия земя - 

земя без правила, подвластна на Хаоса. Вътре във Великия Лимитроф 

свалянето на малайзийския самолет МН-17 не е преследвано престъпление, а 

(―черезвичайноe―) произшествие, извикващо у виновника само (често даже 

злорадо) съжаление. Няма виновни, а само жертви на престъпления. Даже и 

извършителят на злодеянието се оказва жертва(!) на обстоятелствата (дошли 

свише, от рода на рисковото съкращаване от страна на МН-17 на маршрут или 

пък на улеснения, поради военните действия, доброволчески достъп до Бук-

ракетите,...).  

Жертви са и цели, да ги наречем лимитрофните, народи. И поради това 

народи, орисани да са нещастни или както възкликва Chateaubriand  (François 

René de Chateaubriand *1768, †1848): ―Malheur (= нещастие, даже зла прокоба, 

фр.) à ces populations limitrophes qui cultivent les champs de bataille où les 

nations doivent se rencontrer!―[20] С това възклицание, с тези прокобни думи, 

той пророкува-предсказва само нещастия за мирните хора, заели се да 

обработват бойните полета - полетата, където нациите се изправят на бой едни 

срещу други. Страшната съдба на народите, трудещи се на полята на Ничията 

земя! Този френски държавник, писател-роман-тик усеща и назовава ясно 

онова, което геополитикът, ученият и искрен руски патриот Цымбурский 

(неволно?) скрива зад неутрал(истич)ната терминология от рода на „...Велик 

Лимитроф, цивилизационна платформа, междуцивилизационен пояс, остров 

Русия ...― 

                                                 
48

 Грижата на западния военен тактик е в Glaci'то да няма места, вътре в зрителната сянка на 

отбраняващия се. 
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И думите на друг романтик, по-актуален и много близък на, даже част от 

нас: ―19 януари 1981 г. ...разговарях със Стефан Продев. Той е убеден, че 

светът може да съществува само на ръба на пропастта. [Продев продължава:] 

„Участвал съм в [военни] учения, при които България е изгорена, ничия земя 

и фронтът започва северно от Дунава.―[1] Ще да е било нещо повече от само 

един от няколкото генералщабни игрови варианти, след като и съгл. военните 

маневри „Щит― в 1982 г. „нашето― контранастъпление започва от Добруджа, 

за да достигне на юг до Бургаския залив
49

. Кинжална операция в тила на 

вражеските сили, окупирали една очевидно вече отписана и съсипана 

България – била „...грандиозна(!)‖ операция, не бивала по размах, даже за 

цялата история на армиите на Варшавския пакт [16]. Само симулация на 

евентуално бъдещи ужаси, жертви и разрушения ли е било или привикване-

примиряване с неизбежната съдба на страна, включена във Великия 

Лимитроф?  

Настойничество без отговорности. Това е различно от безотговорна 

власт; безотговорната власт е плод на дефект във възпитанието и/или на 

системата за издигане в кариерата. Тя е предмет на укор и на (не само 

морална) присъда във всички времена и от всички политически режими. 

Апелирането към чувството за (обществена) отговорност е даже най-

успешният похват за манипулиране в тоталитарни времена.  

Настойничество(-властта) без отговорност обаче е официално (гео-

)политическо поведение. Това е узурпираното, себепредоставеното „право― на 

хегемона да се намесва по свое усмотрение в делата на Ничията земя, без да 

се съобразява с (често и без да са замисля над) последиците от това върху 

потърпевшите лимитрофни народи - „подопечни нему.―
50

 Нещо повече - 

безсилието на обитаващите Лимитрофа, тяхната липса на сплотеност и даже 

                                                 
49

 „Между 14 юни и 30 септември 1982 г. в СССР и НРБ се провежда най-голямото стратегическо 

учение в историята на Варшавския договор, наречено ... ―Щит-82‖. Западните военни експерти го 

наричат ―Седемчасовата ядрена война‖,...  Кулминацията на мащабното учение е у нас... на 

територията на Източна България между 25-30 септември се провежда ―Настъпателна операция на 

фронта на приморското настъпление във взаимодействие със силите на обединения Черноморски 

флот, ВМС на България и Румъния, ... на Полша, ... на Чехословакия и Унгария, Одеския военен 

окръг и въздушнодесантна дивизия от ВВС на Съветския съюз‖. Това е първото и последно 

грандиозно учение на Варшавския договор преди неговия крах.―[16]  Да се чудиш на патоса на това 

„българско― описание на тази пагубна за България игра. 
50

 Какво стана с Афганистан, с Ирак, с Либия и с Египет? 
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бедност
51

 е добро условие да бъде наложено/упражнявано това 

настойничество(- власт) без отговорност.  

Със същата лекота Русия се дистанцира при нужда от Лимитрофа, като 

го натоварва с наследството от своите собствени геополитически пасиви, за да 

излезе „суха― от забърканата от самата нея каша. Според думите на първия 

(по ранг) разузнавач на Руската федерация, станал нейн външен министър, а и 

министър-председател (1989 - 1999 г.) Евгений Примаков
52

, изговорени на 21 

юни 2010 година в София, „Студената война е била загубена от съветските 

съюзници, но не[!!] и от Русия, която била запазила своето ядрено 

въоръжение.―[1] Заради това ли се бориха соцлагерът (= Великият Лимитроф), 

работническите и комунистическите партии, че и Световното  движение за 

мир и атомно разоръжаване?  За да опазят Русия като ракетно-ядрена сила ли? 

Обитаващите Лимитрофа не могат да разчитат на лоялни, 

взаимнообвързващи връзки с големите геополитически актьори. Да обитаваш 

Великия Лимитроф означава да си осъден на непредвидимост-произвол, и 

преди всичко - на предателствата на хегемона спрямо (уж-)общата кауза, 

съпътствани от смешните му, например (пост-)перестроечни,
53

 оправдания-

увъртания.  

Деградираща геополитика. Макар и неприемливи, описаните по-горе 

аргументи  на младия Цымбурский се подчиняват на академичния стремеж 

към обективност-безпри-страстност. Той е убеден, че описва-представя 

някаква геополитическа предопределеност- съдба; страшна е (за българите), 

но нямало иначе как. Щом става дума за планетарната сигурност, сиреч – 

опазване на световния мир от ракетно-ядрена катастрофа, това можело да 

бъде изкупено с цената на „дребните― конфликти в Ничията земя: „Скорее 

всего (написано в 2004 г.), именно на Великом Лимитрофе будут разыграны 

важнейшие военно-стратеги-ческие и геоэкономические сценарии начала ХХI 

века ―[12].  

Но даже и опитът за съобразяване с някакво „приличие― в изказа, 

отстъпва в хода на последното руско десетилетие пред проповедта на 

старообредеца - философ Александър Дугин, лектор по геополитика както в 

                                                 
51

 Жан Виденов не можа да разбере защо Русия поддържа политика на явно неизгодни, даже 

дискриминационни за България търговски цени. Заради руската опорна точка: Обезсилена България – 

част от  Лимитрофа. 
52

 Александър Дугин: „... завършени реалисти са само двама човека в света - Путин и Примаков. Всички 

останали политици са западняци, либерали, попърианци и продали се на Запада руски либерали.―[4] 
53

 Подкрепата на Михаил Горбачов за руската агресия в Украйна разкрива същността на перестройката - 

отказ от аскетичния соц-интернационализъм в полза на разгула на руската олигархия. 
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московския университет, така и на руския генерален щаб. Неговото стръвно 

кредо, заявено още през 2008 година, е: „Съветската империя ще бъде 

възстановена чрез различни средства: Сила, дипломация, икономически 

натиск… Всичко ще зависи от времето и мястото―
54

; неговата лексика е итало-

фашистка от рода на „желязната воля на Москва―. Тези думи можеха да бъдат 

просто осмяни, ако той не беше (набеден да е?) „мозъкът― на Путин. Наричат 

го още „путиновият Распутин―. [15] Руската експанзия, започнала в Кавказ, 

продължила с Крим и сега – в Източна Украйна бива приписана на неговите 

вчерашни внушения
55

, днес станали наставления. Сам Дугин израства всред 

хора от средата на „... Главного разведывательного управления Генштаба 

Вооружѐнных сил СССР [18]―, където неговия баща е генерал-лейтенат. 

Неслучайно, сегашната руска експанзия в Украйна, представяна като донецко, 

луганско и пр. народно въстание, се отличава със стилистиката на активно 

ГРУ-мероприятие. То по същество е и такова, защото е първата (ли?) руска 

атака в Европа срещу „...атлантизма чрез манипулирани хаотични процеси‖ 

[3], иначе казано- отслабваме Реда, насаждаме Хаос, следва наше настаняване. 

Иска се откровението на фанатик, за да приемеш Хаоса за твое сечиво - 

мислене като на „Ислямска държава―. 

Деградацията на руското геополитическо мислене от планетарно 

Месианство (според самите руси „...носитель глобального проекта―, сиреч с 

проповед за мира и благото на целия свят) не се изчерпва само със срива му 

до архаизма на прокламираното от Дугин великодържавие. Тя се задълбочава 

като придобива чертите на договорена, спазарена със заинтересовани трети(!) 

лица, анексия (сравни с пакта „Молотов-Рибентроп―) на близки, лимитрофни 

земи. Такива били „... например Балканите. Това е традиционна зона на 

руските интереси ... и ... на турските [но само!] икономически интереси ... 

Турция ... обаче не е в състояние да наложи политическата си доминация в 

него и затова се нуждае от руския политически чадър. Тоест, ще и се наложи 

да се споразумее с Москва и това споразумение може да бъде постигнато в 

рамките на Евразийската интеграция.―[10]- думи на (често представяния като 

„...гениален―) Михаил Хазин, член на Висшия съвет на международното 
                                                 
54

 „Конечно, говоря о распространении российского влияния на постсоветское пространство, мы не 

настаиваем на прямой колонизации в старых традициях. Сегодняшние империи редко прибегают к 

подобным методам (хотя ... их нельзя сбрасывать со счетов вовсе). Однако в нашем мире отработаны 

более тонкие и эффективные сетевые технологии, позволяющие добиться аналогичных результатов 

иными средствами  — с использованием информационных ресурсов, общественных организаций, 

конфессиональных групп и социальных движений.[5] 
55

 „По сути, Ющенко [в 2008 г.] вступил в войну с Россией на стороне Тбилиси. Это обостряет ситуацию 

вокруг Украины,... и ситуация с Украиной в любой момент может вступить в горячую фазу. Нельзя 

исключить, что нам предстоит битва за Крым и Восточную Украину.― [5] Така и стана! 
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евразийско движение. Той очевидно предлага сделка: Балканите или по-точно 

България на руснаците, а в замяна(!) нейният пазар – отворен за турската 

(само?)
56

 ширпотреба. Резултатът от евентуално руско-турски гео-пазарлък е 

постигането на такъв двусмислен международен статут за България, който би 

разрешил руската намеса в нашите дела без при това да натоварва Русия с 

(даже  само морални) отговорности за последиците от нейната интервенция. 

Това е статутът на страна от Великия Лимитроф. Руската цел е България да 

стане Ничия земя, най-добре и без българи.  

Може предпазливо да се надяваме, че описаното не е намерение, 

подплатено с реални отговорности, а само част от пропагандно-мобилизираща 

кампания, водена по руските медии, в университетските аудитории, чрез 

слухове и (дез-)информационни агенции; при това небивала по размах. Днес 

руски ТВ-канали представят войната като неизбежна, предстояща и без 

атомни задръжки. Позовават се (без чувство за приличие) и на „...великой 

прорицательницой Вангой...―, на петричката баба Ванга, чиито предсказания 

(―... на 85 процентов верны...―) илюстрират с картини на чудовищни, 

предстоящи катастрофични събития. Плашат ли (ни)? 

6. Покана за Руска рулетка 

Опорни точки; зона и/или мост-предмостие. Въпреки, станалия вече 

десетилетен руски разговор и опасно развитие на темата за Великия 

Лимитроф, малко от него прониква в България, още по-малко от неговото 

актуално неоевразийско преформулиране à la Дугин. За сметка на това зачести 

разпространението на ключовите-опорните точки-фрази от рода на „България 

е зона―, „България е мост―, „В България всичко е възможно―, „България бива 

преполовена― (Димитър Цонев), че чак „България е лишена от виталност― 

(социологът Иво Христов) и тем подобни снизходителни (―български― само-

)оценки, които даже оспорват правото-смисъла на живот-съществуването на 

българите и на България? Да продължим с тълкуването на тези ключови 

фрази- опорни точки, които внедряват безредието, даже Хаоса в българското 

обществено съзнание. И така подготвят възгледа за неизбежността, че даже 

полезността (за българите!) от осъществяването на руската доктрина за 

Великия Лимитроф на българска земя: 
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 Питанката става още по-основателна след путиновото изявление в Анкара на 1 декември 2014 г. „Ако 

България е лишена от възможността да се държи като суверенна държава, трябва да иска пари от 

Европейската комисия като обезщетение за пропуснатите печалби―. Вж. 

http://news.ibox.bg/news/id_267889036 
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Какво представлява (геополитическата) зона? Място - 

стълпотворение на различни, често противостоящи интереси, даже битки 

между субекти, не принадлежащи географски на самата зона, в нашия случай 

на България. Тяхното (не само идеолого-политическо) стълкновение обаче се 

осъществява от и даже върху територията на България. „Южен поток― не е 

българска битка, а руска срещу Украйна (+САЩ). В тези зонални битки на 

българска земя от българите се иска да вземат страна и в резултат (ако не се 

подчинят, то поне) да изчерпят силите си в ялови (българо-български) 

спорове, които са далеч от българското битие и българските проблеми. 

Очаква се от нас да (за-)живеем нечий чужд живот. Това не беше ли 

определението, даже смисълът на Великия Лимитроф?  

Какъв е смисълът от (геополитически) мост (между Русия и Запада)? 
Българско самооблъщаване, сякаш въпросните страни си нямат 

дипломатически представителства, резидиращи в другата страна и/или преки 

комуникации, та е необходимо да посвещават (български явни или 

ДиСкретни) посредници в своите тайни? Мост означава в действителност, че 

меродавният вътре в границите на България, българският фактор бива 

заобиколен-премостван. В добрия случай това са уж контакти между 

официални чуждестранни институции, а в лошия случай - присъствието и 

активността на небългарски интереси и чужди сплетни върху българска земя, 

при това – изключени от български контрол и преценка за целесъобразност, 

даже и когато крият опасност за България
57

. Примерът (безобиден?) с франко-

руският дисидент Николай Кобляков, пазен в Париж, но арестуван в София, за 

да бъде предаден на Москва? Полицейска акция в чужда страна, но не съвсем 

чужда, каквато е всяка (геополитическа) Ничия земя. В най-злия случай 

мостът става предмостие- начало на враждебни-диверсионни действия вътре в 

(българския) тил на (европейския) враг. Съответната му литературна 

метафора е „Троянският кон―. Владимир Чижов, руски посланик в 

Европейския съюз, има даже нагл(уп)остта да назове през 2008 г. България 

„...– руският Троянски кон в Европейския съюз [+ НАТО +...].― 

Какво означава „В България всичко е възможно“? Земя без правила, 

в която силата и парите надделяват над правото и реда. В нашето балканско 

обкръжение нито силата, нито парите са български. Така достигаме с лекота 
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 14 март 1997 г. [т.е. във времената на руско-американската идилия] ... „според И.Д. отиващия си руски 

търговски представител [Анатолий?] Гавриков е заявил, че „В Русия управлява американско лоби и 

ние сме решили с тях 7 години да налагаме на Балканите слаби правителства, а за следващите 7 - не 

сме решили още! Руснаците си представляват, че през България ще преминава нещо като панамския 

канал: оградена ивица земя.― [1] На нефтопристанището Росенец това стана факт. 
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до перифразата „В България всичко небългарско е възможно―, вкл. и 

Великият Лимитроф. 

А България – лишена от виталност, иначе казано - осъдена на  

заличаване, запътила се към небитието? Трябва да си прояден от чужда злоба, 

за да произнесеш подобна присъда над собствения си народ и страна. Това е 

проповед, че сме наказани и съдбовно осъдени, отредени на Великата 

Лимитроф(-ия) - болестта на народностното ни обезличаване чрез раздори и 

разделение заради чуждо (олиго-)служение. Убеждават ни, че сме болни от 

болест, на която от (въобразената/внушена) органична/необратима немощ (= 

липса на виталност!) вече било късно да противостоим! Докато другаде 

наблизо виталните (например проруски „опълченци―) се биели и умирали за 

кауза. Препоръчват ни битка върху българска земя (раздори) като 

доказателство, че българите сме витални, ще рече – все още ни има.  

Православната[?] победа в „третата Кримска война“. „Анонимните 

вежливци―, окупирали Крим бяха руски военни. Активното мероприятие бе на 

руските спецнази. И въпреки това споменатият боевик (и български 

строител
58

) Александър Бородай не би възроптал от това, че Николай 

Малиновата
59

 победна честитка е отправена до всички (не само руските) 

православни по света. Защото и за Бородай: ―Границите на Руския свят са 

значително по-широки от границите на Руската федерация...― [7] 

Въпросът е дали православието само бабува на този Руски [супер-]свят 

или християнското православие му принадлежи по определение? Цитираните 

заявления на двамината споменати (Малинов+Бородай) са валидни само в 

случая, че определението „[супер-]руско― е тъждествено с православните 

хора (= руси+украинци+българи+сърби+ ...) по света. Това случайно 

съвпадение на техните възгледи ли е или са кълновете (вече на местна: 

българска+ украинска почва) на поредната изява на месианския руски 

патернализъм, представен този път като „свят на православието―? При това 

Малиновият кълн не е първият. Нашенската говорителка
60

 на 

лимитрофофилите заяви още в 2010 година публично и пред Примаков, че 
                                                 
58

 Александър Бородай е и съсобственик на строителна фирма [―Болгарстройгруп―?] в Поморие, 

съобщава в. „Телеграф‖, като се позовава на руския сайт Slon.ru. Вж. и бележка 45. 
59

 Издателят на партийния официоз "Дума" Николай Малинов: "... честитя на всички православни 

славяни в света победата в Третата Кримска война. И да напомня, че след Кримската [война наред] 

идват Балканите по южния път".[8] 
60

 21 юни 2010... В 17.30 часа  започна протоколното събитие „Евгений Примаков представя новата си 

книга „Светът без Русия?― Президиум: президентът, руският посланик, Любо Левчев,... [Светлана] 

Шаренкова... Тя: „... сега мога да кажа: другари и другарки! ... България принадлежи на руското 

пространство ...“[1] 
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„...България принадлежи на руското пространство...―[1] Не на славянския 

свят, на който руснаците са голямата (но все пак) само съставка, а на 

„директно подчинение― на руското пространство. И докато свят може да бъде 

интерпретиран като свят на идеите, на духовността, то пространството е 

безпощадна геополитическа категория, лесно сводима до граница, контрол, 

власт (―-ови вертикал―) ...Поради това, колкото православните са по-близки 

съседи с Русия, толкова по-големи са опасенията
61

 им от отъждествяването на 

двете концепции: духовната и реално осъществяваната, сиреч - силовата.
62

  

Внушават ни, че българите сме били изправени пред геополитическа 

дилема и че трябвало днес да сме направили правилния-добрия-далновидния 

избор. Недопустима била даже неутралистката симпатия, изпитвана спрямо 

европейските страни и съюзи (били „...прогнили, декадентски, безволеви, 

Обама-послушни,..―). Според Чижов в две световни войни вече сме се били 

против руснаците (нали те ни обявиха война и в 1915 и в 1944 год!) и ще е 

прекалено, ако сега пак не заложим на когото трябвало, т.е. ако не изберем да 

воюваме(!) „рамо до рамо― с путинова Русия?  

Мнозина нашенски русофили стават даже припрени: „И да напомня, че 

след Кримската [война наред] идват Балканите.[8]― Нови балкански войни ли? 

Да се чудиш, да се маеш ли! Защо им са?  Защото не са Балкански войни, а 

битка за Великия Лимитроф и в частност за контрола над балканския достъп 

до Централна Азия
63

. Става дума за „...сохранение статус-кво в Центральной 

Азии при недопущении проникновения в этот регион четвертой силы [= 

Европейския съюз, САЩ] ни со стороны Кавказа и [Юго-]Восточной Европы, 

ни со стороны пакистано-пуштунского пространства. Этот план должен был 

обеспечить [на острова] России серьезные гарантии безопасности―. [13] 

7. Срив на стереотипите 

Фило-фобии. За такъв стереотип мнозина смятат например наличието на 

широко разпространено русофилство в България. Оспорима теза при 

наличието на толкова противопоказни действия, личности и български 

заявления, последното от които е документът „Визия 2020- НАТО и 
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 Търси казаното за Путин от Филарет, Патриарх Киевской и всея Руси-Украины. 
62

 „После событий августа 2008 г. ситуация на постсоветском пространстве выдвинулась к новой, более 

острой фазе. Битва за империю и наше влияние перешла ... к прямому вооруженному 

столкновению...., мы вступили в новый имперский цикл...Часы империи идут после Цхинвала [= 

столицата на Южна Осетия] в убыстренном ритме. Многие теоретические проблемы и рассуждения 

переходят в сферу прямых военных, политических и геополитических решений...Мы вышли на новый 

виток строительства империи. Нашей империи.―[2] 
63

 В част трета е лансирана и втора, допълваща версия за мотивите на война на Балканите. 
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България...‖ на военния министър Велизар Шаламанов: „... основни рискове за 

България са: новата хибридна война,... Този тип война мобилизира вътрешни 

[български!] политически, икономически субекти и медии с цел да подкопае 

интегритета на институции, ценностите на либералната демокрация и 

националния дух и воля…― Атаката срещу българския национален дух и воля 

не е голословие, а факт. Всеки  разумен русин би се въздържал от агресията, 

макар и вербална, срещу приятелска (-филска нему?) страна, като спре да 

излъчва изявления от рода на: „25 януари. Руската „Комсомольская правда― 

прави ½ часов филм „Болгария умирает тихо―[= опорната точка за уж-

липсващата българска виталност!] В него: „...Болгария - маленкая балканская 

страна/держава...― С рязка, натраплива, сопранова интонация говорителката 

[рускиня] смесва истини с лъжи, но с очевидната цел не да представи, а – да 

злепостави България[1].‖ 7 април ... руските медии за България: „Българският 

упадък е забележителен със своята последователност и абсурдност ... [инък] 

хората щяха да живеят нормално в нормална държава. И това ще стане някой 

ден, макар и не скоро‖[1]. Че и прясното, от 14 септември, заглавие на агенция 

Блиц: „Руското разузнаване: България е пред разпад...―. Поясненията
64

, как 

това ще стане, дават други участници от същата мрежа: „Предстои да видим 

дали София ще заслужи да продължава да има излаз на море и да включва 

Варна във владенията си.― Заявлението от 1 декември т.г. на Александър 

Морфов, режисьор в София и в Петербург, си е от черна по-черна прокоба: 

„Всеобща емиграция или революция в най-кървав вид. Тези хора [= 

управляващите, но все пак българи!] не заслужават пощада!― Чак всеобща, 

чак най-кървава, чак без пощада. Думи, изговорени днес, в България! Само 

липса на мярка ли е това или нечия чужда, по-скоро-руска, станала 

задължаваща опорна точка?   

Пример обаче за явна, еднозначна и недвусмислена промяна на (доскоро 

смятан за) траен геополитически стереотип - даже константа е позицията 

(т.нар. Политика от 1812 година) на военен неутралитет, който Швеция 
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 „Олигархическата  брюкселска бюрокрация ще лиши народите от истинско политическо 

представителство. Шотландия, Каталуния,...сред които в близко бъдеще, както е тръгнало, ще 

фигурира и български регион – не, не етнически и религиозен, а икономически и геополитически, и 

не в Лудогорието, Родопите, а на Черноморието. Предстои да видим дали София ще заслужи да 

продължава да има излаз на море и да включва Варна във владенията си.― (bold на автора)[9]. За 

да си представим чии (гео-)политически позиции защищава авторът на това внушение трябва да 

отбележим някои, съпътстващи горната теза, негови твърдения като: „...Нима цяла България не се 

възмущаваше от наглостта на протестърите [назовавани от същия автор и протестуиращите] и 

окупаторите [на Софийския университет], не съчувстваше и на борбата на народа на Новорусия [= 

Украйна] срещу международната и „своята― олигархия.[9] 
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изповядва-практикува вече два века, още от края на Наполеоновите войни. 

Константа беше, защото от 29 август 2014 г., тази страна заедно със също 

неутралната, лоялната, че и даже русообвързана Финландия, решиха: „...в 

случай на криза във Финландия ще могат да бъдат разполагани сили на НАТО 

... Швеция обмисля да предприеме аналогичен ход... заяви Министърът на 

отбраната ...[25].― Тези две балтийски страни очевидно се опасяват като четат 

руски заглавия от рода на „Порошенко не усидит до осени [2014 г.]. А Путин 

дойдет до Киева и «расковыряет» (= поразчопли, рус. разг.) Латвию―.[19]    

Двете описани (българското и шведското) събития, както и десетки 

други неспоменати, са неизбежната реакция на смяната на руската 

фундаментална геополитическа константа. Тя доскоро възприемаше и 

защищаваше Русия като част от велико европейско континентално 

пространство, простряло се на изток до Беринговия проток. Изхождайки от 

възгледите на геополитическите реалисти като канцлерът Отто фон Бисмарк
65

, 

руският премиер-реформатор немецът Де Витте, бащата на народите Йосиф 

Висарионович (едни от последните му думи: „само два народа в Европа са в 

състояние ...―), че и Михаил Горбачов
66

 (с неговия „Общ европейски дом―), 

това пространство се крепи на мира между двата континентални стълпове: 

Германия и Русия. В това пространство Русия намираше, щадящ нея, отговор 

на днешните-бъдещите си проблеми: културно-историческа принадлежност, 

християнска идентичност, демографска стабилност, достъп до капитали и 

технология, политическа солидарност, външна сигурност и военен тил-гръб
67

. 

Путинова Русия изостави тази перспектива и предпочете да 

възпроизвежда своя (смятан за преодолян) архаичен, ставащ траен, културен 

модел на поведение: враждебно геополитическо обособяване до национал-

изолационизъм, евро-азиатска (! Пази Боже) културна принадлежност и 

произтичащите от това демографски рискове и ирано-китайска (безкористна?) 

солидарност, бъдеща технологична изостаналост. На самите русаци този 

модел бива представян-препоръчан като цивилизационна алтернатива, 

различна и даже съизмерима-равностойна с европейския начин на живот. Но 

ако този пропаганден аргумент (―Не всичко на този свят се върти около 
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 Bismarck am 03.April 1875 an Reuß (deutscher Botschafter in Petersburg): „Es ist richtig, daß ich diese 

Freund-schaft [zwischen dem Deutschen Reich und Russland] jederzeit als eine Hauptaufgabe der 

Preußischen Politik erkannt und vertreten habe...‖ 
66

 "Без руско-германско партньорство не може да има сигурност в Европа", подчерта бащата на 

гласността и перестройката."[14] 
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 Двама императори. Вилхелм Втори назовава Николай Втори „Велик Тихоокеански адмирал.― 
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Запада―) се окаже/преплъзне в модел на наподобяване, даже насилено 

подражание на азиатщината? 

Махалото. Кое наложи тази промяна в руското мислене, назряла и 

надело осъществена през първото десетилетие на века? Краткият отговор е: 

Махалото на историята (метафора, избягваща оценъчната антиномия 

„добро</>зло―)! От крайна (в Русия даже екстремно) лява позиция 

„експроприация на експроприаторите―, вкл. и на селските труженици, след 

век то достигна  обратната, (пак крайно!) дясната позиция: при(х)ватизиране 

на (соц-)общото. А то в Руската Федерация е много, налице е и - често 

осигурява висока норма на печалба
68

. Субектът на лявото позициониране бе 

пролетариатът, на дясното – „властовия вертикал―, около който се сплотява 

кастата на руската (преди соцкрипто-, а днес - явната кап-)олигархия. Това не 

е академична абстракция, а на практика - предоставянето на общественото 

богатство (за разпореждане или даже като лична кап-собственост) в ръцете на 

хора, упражняващи държавната власт. Следва цитат от руския 

(навальнофилски) филм от 2013 година „Настоящий Путин― [26], който 

потриса: „...300 милиардов в долларов ежегодной коррупционный оборот в 

стране... чиновники живут как арабские шейхи ...деляют между собой нефть, 

газ, энергоресурсы, ... строительство газопроводов в системе Газпрома в три 

раза дороже [заради кражби] чем в Европе...― Подобна откровена грабителска 

практика не бива толерирана в Европа; затова общуването (и възприемането 

на единни, а те ще са европейските, делови и нравствени стандарти) 

застрашава самото съществуване на руската олигархическа каста. За 

националистически идеали днес, световни и ракетно-ядрени войни не се 

водят, освен ако идеите не застрашават лични богатства? Ако не война, то 

тогава поне ракетно-ядрен блъф. Но и това е от черен по-черен оксиморон, 

чиято действителната цел е сплотяване на руското общество пред страха от 

чуждото, а колатерална жертва – Европа. 

Черен Петър, засега. Да се надяваме, че сме свидетели само на игра на 

Черен Петър. Целта на тази игра е да „натопи― другия като лош. Тази игра не 

винаги може да остане под контрол, а може и да се развие необратимо, съгл. 

своя собствена логика, тази на геополи-тическия покер. При нея играчите 

правят все по-големи и по-големи залози: Путин поставя Янукович пред евро-

евроазиатската дилема. Майданът обаче надделява. Путин анексира Крим. 

Западът налага санкции. Путин отвръща с ембарго, на което Яценюк – със 

заплаха, че спира газта. Путин праща  хуманитарен конвой, предшестван-
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 Разходите за добив на 1000 куб. м газ са в 2014 г. 38 долара, продажната цена – над 400 долара.   
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съпътстван от руски доброволци...  В това време (част от) Европа посредничи, 

а президентът Обама отправя на броени километри от путиновия Петербург 

предупреждение, което може да бъде тълкувано и като „ ... нерде Талин, нерде 

Донецк?‖ Тази втора, но не второстепенна „сюжетна― линия още преди ½ 

година пожертва мъжкото момче Виталий Кличко (симпатичния, 

евронационалистичен образ на Майдана).   

Добронамерени, начело с Ангела Меркел, успокояват геополитическите 

немирници (Max+Moritz). Тя самата е дълбоко уязвена (не и личи?), защото 

смята, че е предадена от своя руски, макар и неформален съюзник. Оказва се, 

че Германия е възприела доверчиво и градила върху убеждението за бъдеща 

Русия като необратимо (про-)европейска, свободна и миролюбива страна, а се 

оказва заплашвана с превръщането на пруския Кьонигсберг (-Калининград?) в 

изнесена напред руска ракетно-ядрена позиция. Европейският мир се дължи 

на безкомпромисния германски (почти себе-)отказ от реваншистки (даже 

само!) помисли
69

, а става така, че тъкмо от града на Имануел Кант заплашват 

да обстрелват Германия с руски ракети. Половин век, от Willy Brandt насам, 

германска „Ost-Politik‖ на европейско приобщаване на Русия, изкупена с 

тежки (например: газотръбни) немскоамерикански конфликти ще се окаже 

прекъсната. Това е стратегическо поражение за Германия, но и за цяла 

Европа. Насиленото немско адаптиране към новата геополитическа реалност 

(на провокации, надхитряния, интриги...) е връщане век назад и предпоставя 

изоставянето на пацифистичния идеализъм от страна на Германия в полза на 

(често рисковото) оползотворяване на конюнктурните изгоди, които 

геополитическата рулетка и човешките, когато са управленски, глупости 

предлагат, сиреч към Realpolitik
70

, но от XIX век. Това разклаща основите на 

европейския мир.   

Трета световна война няма да има, защото Путин е възприел 

„политиката― само да пречи, да «расковыряет» (= да разчопли, рус. разг.) 

Украйна и така да гневи нея и нейните днешни приятели, ставащи утрешни 

съюзници. Едно по-скоро дребнаво, отколкото имперско поведение – 

нагледно указание за геополитическа невеличие, по-скоро - немощ. Тъкмо 

това прагово състояние сякаш задоволява Путин; той има нужда от (наричат 

го „замразен―) конфликт, доколкото ставащото дистанцира Русия от 

европейските стандарти и вкоренява в руското съзнание представата, че 

„Русия е собствена цивилизация и в нея европейските практики не винаги 
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 Сравни с кримския 18-мартенски патос на Путин. 
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 ―Zusammenarbeit, wo moeglich, Rissikovorsorge und Gefahrenabwehr, wo noetig.‖[21] 
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важат―. Така обикновеният руснак ще се чувства свободен (и даже горд-

поласкан, че може) да коментира както си иска хомосексуализма, 

еднополовите бракове, национал-нихилизма,  докато руската олигархия ще 

открива  в същата тази представа аргументи, защищаващи нейните (в 

нормална Европа недопустими кастови) привилегии, защитени от „властовия 

вертикал―- (толкова!) присъщ на руската „цивилизация―
71

.  

Разменна монета. Поуката. Българската политика обаче не (може 

повече да) е на малките стъпки, на въздържането и снишаването, на 

хитреещите хем-хем двусмислици. Затова: Вън от Великия Лимитроф! Вън от 

Ничията земя! Никога Зона, мост, санитарен кордон, нечие предмостие или в 

сарафската поза на посредник. Защото в Realpolitik' ата  всички тези (вкл. и 

български) хем-хем-състояния биват осребрявани не от малките, а от големите 

сили, които взаимно си разменят тяхното частично присъствие в разните 

точки на Великия Лимитроф. Така вместо (често само обвързващо ги) 

ограничено присъствие те се сдобиват с ясни и взаимно признати граници, 

вътре в които се разпореждат като абсолютни господари. Съдбата на цели 

народи се превръща в разменна монета; тяхното собствено мнение не чини за 

нищо.  

Така Чърчил в съгласие с тайната процентна договорка, записана върху 

салфетка, отстъпи-предостави на Сталин отечествено-фронтовска, (все още) 

буржоазна, България и в замяна получи Гърция, владяна до късната есен на 

1944 година от комунистическия ЕЛАС. Великобритания се чувства толкова 

подсигурена от сталиновото салфетъчно „ДА―, че изпраща  експедиционен 

корпус от парашутни, елитни войски, който води 40-дневна битка по улиците 

на Атина срещу ЕЛАС и нейната армия ЕАМ! На връх(!) Коледа 1944 година 

сам Чърчил пристига в Атина на помощ на англичаните, вкл. и военни, 

обсадени в атинския хотел Grande Bretagne, оставени от седмици без ток и 

вода. Там той организира съпротивата срещу комунистическата армия ЕАМ, 

била единствен дотогавашен негов гръцки съюзник във (все още 

продължаващата!) война срещу германците.[22] Така самоосвободила се 

Гърция деградира до „британски протекторат―. Епичната битка на гръцките 

комунисти срещу британското вероломство остава даже неспомената в 

съветския печат от онова време! Нито дума в тяхна подкрепа
72

. Британското 
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 Цымбурский, Вадим: „Няма значение каква е руската държава стига да е силна.― Постига се с 

помощта  на „властовия вертикал.― 
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 ―...True to their "percentages agreement" with Britain relating to Greece, the Soviet delegation in Greece did 

not encourage or discourage EAM's ambitions, as Greece belonged to the British sphere of influence. The 

http://en.wikipedia.org/wiki/Percentages_agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Percentages_agreement
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вероломство е надминато само от това на Сталин, изоставил-предал [17] 

верните нему, обожаващи-боготворящи го, гръцки комунисти. Тяхната 

русолоялност, даже - преданост не трогна руснаците. 

А българската русолоялност
73

, която цар Борис III смяташе, че ще 

предпази България от война и окупация, се оказа безполезен хем-хем-

аргумент, който даже улесни Чърчил да хариже страната ни на съветите.  

Това да ни е за поука! И на щрек; днес някои геополитически играчи 

разиграват подобни (или даже същите!) карти. 

                                                                                                                                                                                     

delegation's chief gained the nickname "sphinx" among local Communist officers for not giving any clues 

about Soviet intentions. [Официозът] Pravda did not mention the clashes at all.“[17] 
73

 loyauté, nom féminin. Sens  Honnêteté, droiture. Synonyme sincérité.[23] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pravda
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/honnetete/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/droiture/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sincerite/
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ЧАСТ ТРЕТА 

 „Божиею милостию Мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, Император и 

Самодержец Всероссийский, царь Польский, Великий Князь 

Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем верным 

Нашим подданным: Следуя историческим своим заветам, Россия, 

единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала 

на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою 

пробу-дились братские чувства русского народа к славянам в 

последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо 

[= преднамерено, рус.] неприем-лемые для Державного 

государства требования. Презрев уступчивый и миролю-бивый 

ответ Сербского правительства, отвергнув доброжелательное 

посредни-чество России, Австрия поспешно перешла в 

вооруженное нападение ,... Вынуж-денные, в силу создавшихся 

условий,... предстоит уже не заступаться только за несправедливо 

обиженную родственную Нам страну [= Сърбия], но оградить 

честь, достоинство, целость России и положение ее среди Великих 

Державе. (Высочайший манифест о вступлении России в войну. 20 

июля 1914)”  

Точно сто години от тогава. 

8. Славянството. 

Кауза или претекст. Едва ли има имперски акт, който да е с по-тежки 

последици за императорска Русия, а и фатални за управляващата руска 

династия като цитирания императорски манифест. Днес изглежда невероятно, 

че заради една „обида―, нанесена на Сърбия, най-просторната континентална 

монархия на всички времена - руската престава да съществува, а нейната 

царска фамилия Романови бива избита до крак. Това драстично 

несъответствие между (несъществената) заявена причина/повод/претекст и 

(драматичните за Европа и за целия ХХ век) последици е необяснимо (даже и) 

с лесно накърнимото честолюбие на тогавашните военноаристократични 

управляващи елити. Очудващото е отъждествяването на великоруското 

величие, имперска цялост и даже достойнство, че и чест със задължителната 

защита на докачливостта на Сърбия, обидена от ултимативното желание за 

прекогранична намеса в разследването на един терористичен акт, какъвто е 

публичното двойно убийство на австрийския императорски 
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престолонаследник и неговата съпруга. Днес никой не би възразил на подобно 

изискване; как иначе освен съвместно, държавите биха се преборили с 

тероризма.  

Позоваването в манифеста на пробудилите се руски братски чувства 

спрямо славяните е месианска претенция, (чиято неискреност бива жестоко) 

наказана от предизвиканите от нея събития. Неискрена е, защото 

всепокриващите славянските братя чувства изригват строго избирателно. 

Само година преди манифеста руснаците настояват пред румънците (известно 

е, че те не се имат за славяни) да нападнат в гръб (славянска!) България и 

даже ги снабдяват с понтонни мостове, без които румънските войски не могат 

да форсират Дунава
74

. Ако прославянската (избирателна!) солидарност е само 

фасаден повод, ставащ претекст даже и за силова намеса, кое тогава е 

дълбочинният мотив, правещ трайно еднопосочни руската и сръбската 

геополитики на Балканите. И то в течение на близо два века. Кое прави 

сръбският геополитически sex appeal толкова неустоим за руснаците? Защо 

руснаците безотказно като глухари откликват на сръбските позив(н)и?  

Затова, защото в радостния отклик на партньора си при артикулирането 

на една и съща уж-протежираща и уж-обединяваща месианска претенция 

(панславянска в руската редакция, съотв. югославянска в сръбската редакция) 

те откриват потвърждаващото ехо, даже одобрение на собствените си мисли-

желания. Така тази (пан-, съотв. юго-)претенция се сдобива с утвърждаващ 

аргумент, макар и от вида „халваджия за бозаджия.― Истината е, че руснаците 

и сърбите търсят техния славянски роднина с мисълта да го използват като 

сечиво за собствените им (гео-)намерения. Трябва да признаем, че сърбите 

успяват да впримчат руснаците: „Прости, Россия. Мы, сербы, не можем быть 

с тобой больше ни в каком союзе, пока ты не начнешь управлять сама собой, 

пока не перестанешь торговать своими союзниками, продавая их за гроши и 

пустые лозунги. Мы не можем быть с тобой до тех пор, пока ты не 

освободишься от антиславянских экстремистов... Прости, Россия, мы любим 

тебя больше, чем себя. Ты для нас миф, как и Косово. Но оказывается, что это 

миф- миф о несуществующей России― [9].  И последвалият този сръбски зов-

заклинание широко (про-)тръбен руски отклик:  „... Сербы верны 

России,...―(14 октомври 2014[8]).   

                                                 
74

 "На 2.07.1913 г. сръбските войски завземат Белоградчик и същият ден румънската Дунавска армия 

преминава р. Дунав при Бекет - Оряхово, Корабия - Гиген и Турну Мъгуреле - Никопол. ... понтонните 

мостове са осигурени от Русия и нейни официални лица наблюдават с радост прехвърлянето на 

румънските войски в българска земя. Това е изпълнение на коварния ... удар в гръб срещу България. 

Румънските войски преминават Дунав безпрепятствено, като на маневри в мирно време."[5] 
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„... спаси Сербию!“ Remake. Анексирането на Крим, макар и да не 

превърна Русия в империя, е на път да я направи балканска държава. Нещо 

повече Балканите (вместо Украйна) могат да се окажат по-подходящото поле 

за предстоящи силови инициативи, които да очертаят quasi-имперския профил 

на Русия. Техният обхват и стилистика няма да са имперски поради 

дребнотата на географската рамка, но ще послужат като (безрискова, чрез 

подставени геосубекти) изява за новата руска виталност. Нещо повече – и 

като указание за наличието на свят (―славянският―), в който Русия си 

самопредоставя специални отговорности. Като например да оглави/подсигури 

борбата с „антиславянските екстремисти―. Това са косоварите-шиптарите в/до 

Сърбия, волонтирите в Молдова и Приднестровието и разни предатели в 

собствените редове. Не знам дали „...Путин се нуждае повече от Сърбия 

отколкото тя от него ...―[10] , но явно и Сърбия и Русия имат нужда една от 

друга.  

Така е било, но и днес е. Непосредствената задача пред сърбо-руската 

взаимност бе представена на Владимир Путин от белградчани съвсем точно и 

сбито с три само думи: „ВЛАДИМИРЕ, СПАСИ СЕРБИЮ!― ...от НАТО, 

(някои) съседи,  антиславянски екстремисти - все общи врагове на Сърбия и 

на Русия. „... сръбският президент Томислав Николич целуна три пъти Путин 

– това е т.нар. сръбско тройнство, те вдигат и три пръста за победа вместо два. 

До такава степен коленичеха пред него, че поведението на сръбските 

политици беше срамно и унизително. Най-интересното беше 

[―предзнамението― от 16 октомври 2014], когато слънцето изгря след дъжда. 

Преди пристигането на Путин валеше, а когато той слезе от колата, веднага 

изгря слънце [12]. Манипулационна интерпретация, в която място намира и 

слънчевото светило е достойна за архаичните времена и въодушевява 

патетико-героични персонажи. Едва ли е могло путиновото ego да бъде по-

силно поласкано: невестата Сърбия е унижена и обидена; тя разчита 

единствено на славянската взаимност и нейн говорител-глава-покровител е 

Русия. На нея и предстои да се пребори с тези, които пречат да изпълни 

своите задължения и с това оспорват нейните отговорности на протектор-

защитник, иначе казано - на нейното „... положение ее среди Великих 

Державе―. Имперското величие задължително трябва да бъде 

препотвърждавано чрез демонстрации на геополитическа „филантропия―- 

това е посланието на Николай Втори от преди век, днес пак актуално.    

„Когда война [наужким] на пороге“. Както тогава, така и днес бива 

премълчано това, че проблемите на Сърбия, крият не само риск за Русия, а и 
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(някакъв?) дългоочакван от самата нея шанс: „...Сербские[!] Балканы это наша 

надежда!―[8]. Надежда за Русия, носена от сърбите и същевременно в обход 

или даже срещу българите!
75

 Натъкваме се пак на успоредността на сръбската 

и руската геополитика на Балканите, при която всяка една от страните наред с 

гръмкото заявяване на емоционално-етичната си мотивация, осъществява и 

свои незаявени, даже прикривани намерения-цели. Сърбия днес – Косово
76

, 

докато руската? Същото като в 1914 година - деморализацията, даже 

отслабването на Средна Европа до степен да не бъде заплаха за (или да не 

пречи на експанзията на) Русия. Преди век това намерение е бил реален 

геополитически риск  (какъвто е представлявал Германският блок= Вторият 

Райх+Австро-Унгария) за императорска Русия. Днес обаче при напредналата, 

необратима демилитаризация на средно-европейското (и преди всичко – на 

немското) мислене, този риск за Русия е илюзорен. Тази, която бива изправена 

пред риск е Средна Европа!  

Сърбия отвори нови възможности пред Русия за въздействия срещу 

Европейския съюз, тъй като е разположена до/в уязвимите „слабини― (заради 

там незатихналите междудържавни конфликти, конфесионален разнобой, 

евроскептични елити, разпространени корупционни практики, 

наркотрафик,...) на Европа
77

. След като Русия сложи ръка на Крим 

черноморските безпрепятствани подстъпи към Сърбия станаха желана руска 

цел. Така към желанието за „... сохранение статус-кво в Центральной Азии 

при недопущении проникновения в этот регион четвертой силы [= 

Европейския съюз, САЩ] ... со стороны Кавказа и [Юго-]Восточной 

Европы...―[13] се добави и нов, средноевропейският мотив за евентуално 

силова конфронтация на Балканите. И двата гореописани достъпи: неруският 

към Средна Азия и руският към Средна Европа се покриват със софийския 

географски паралел, пресичащ и Грузия. Дали от изток на запад или от запад 

на изток движенията (разни „Южни потоци―) по дължината на този паралел 

ще са под руско око. Ако това са само фантазии/опасения, сиреч привидности, 

то тогава в добрия случай те могат, като т. нар. Российско-Сербский 

Гуманитарный центр
78

 в съседен Ниш, да послужат като основание за 
                                                 
75

 В аферата „КТБ (= Корпоративна търговска банка)‖ откриваме сърбо-руски успоредици: 1."ВТБ Груп" 

- втората по големина банка в Русия (банката на Путин) е съпритежателка на КТБ и 2. Цветан 

Василев намира сигурност и закрила тъкмо в Сърбия. 
76

 Инцидентът с албанското знаме на белградския стадион „Партизан― от 14 октомври 2014 г. 

актуализира  наново, от света почти забравения, косовски конфлик. Кому помага това? 
77

 През последните 20 години руски войски имаше само в Босна и Сърбия и никъде другаде в Неруска 

Европа. 
78

 ―Moscow's effort to grant diplomatic status to a disaster control center Russia established in the Serbian city 

of Niš is one example [за разширяване на руското присъствие на Балканите]... Berlin was worried that 
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дискретно руско присъствие, в лошия - да бъдат използвани като военна (само 

рокадна, флангова?) логистика, подобно на руските намерения за Косово от 

1999 година.  

А дали такива привидности (осуетяването на балканския достъп до 

Средна Азия и/или осигуряването на черноморския – до Сърбия) не са само 

претексти, за да опасват Русия с Glaci до Glaci, с пояси от Glaci’та като люспи 

на лукова глава - метафора за интелектуалната непридирчивост на вечно 

опасяващите се, на вечно страхуващите се, на вечно загрижените за 

сигурността на евроазийското отечество. Не целят ли зачестилите полети на 

бойната авиация, ракетно-ядрените демонстрации, маневрите нищо друго, 

освен (пред-)извикването на милитаристична психоза, но(!) в собствените 

редове? Иначе казано - насаждане на дисциплиниращ страх; „Когда война на 

пороге нам не убежать, не спрятаться.../...надо просто выбрать оружие, 

которым сражаться.../ ... Когда война на пороге /...не важно ты рабочий или 

поет ...[среди нам] предателей неть... Когда война на пороге ... пробуждаются 

древние [архаичните!] боги...―- пее бардът Александр Скляр.[11] Струва ли 

си? 

Да се отприщят подобни емоции е риск, който Русия (си въобразява, че) 

контролира в нейна полза и в ущърб предимно на страните от нейното 

(постсоц-, постсъветско, сиреч лимитрофно?) съседство. Ами ако (едните 

и/или другите рекат да) се вземат на сериозно: „Теперь о миссии. Русские на 

протяжении всей истории жили ощущением ее исполнения. Именно поэтому 

они терпели столь легко [?] исторические невзгоды и лишения. Наши предки 

ясно осознавали, что всѐ это необходимо ради торжества всемирной идеи — 

спасения мира, света, добра и справедливости. Это не простые слова — все 

они оплачены реками крови, невыносимыми трудами, великими 

историческими свершениями. Мы воевали не столько для приобретения 

материальных благ, сколько для утверждения того, что считали правдой, 

истиной и добром. Поэтому именно грядущая евразийская империя может 

быть со всем основанием названа империей добра и света, которая призвана 

вступить в последний и решительный бой с американской империей лжи, 

эксплуатации, нравственного разложения и неравенства, «империей 

спектакля». Евразийство как политическая философия наиболее всего 

соответствует требованиям построения грядущей империи. Эта философия 
                                                                                                                                                                                     

the center might develop into a permanent center of Russian espionage.―[14] В свободен превод на в. Труд 

от 19  ноември 2014: ―В Берлин се опасявали още, че Русия разполага с постоянна база за тайните си 

служби в сръбския град Ниш, която официално е [представена като] център за бързо реагиране при 

бедствия и аварии.‖ 
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имперская, философия яркая, русская и направленная в будущее,...―[7] 

Подобно заявление ще да е (замислено като) блъф; истинските врагове биват 

мразени дълбоко и поради това – потайно, а не на всеослушание.  

„Взрив“ и „взривател“. Те биват съхранявани по отделно и на различни 

места. Това е както правило за безопасност на взривните работи, така и за 

опазване на международния мир. Копнежът на Русия по евентуално 

новоимперски реванш е „взривът―. И в 1914 година и сега Русия търси реванш 

след като е била унизена, в 1904-5 при поражението си в руско-японската 

война, сега – след краха си в Студената война. Преди сто години, както и сега 

Русия желае  да демонстрира мощ, (привидна?) решимост да я използва, за да 

наложи мир, по свой образ и подобие, и извън своите държавни граници в 

постсъветското пространство
79

, а защо не и вътре във Великия Лимитроф - 

нещо от рода на Pax Moscovita. Остава да се сдобие и с емоционално-етичен 

мотив, при това неустоим, който да я освободи от уличаване в обсебване на 

чуждото. Този „извисен― мотив в 1914 година, а и днес бива предлаган от 

Сърбия. 

Това прави от Сърбия „взривателят―. Своите геополитически намерения 

тя осъществява не в пряко единоборство (слаба е), а предизвиквайки Хаоса. 

Той често е с непредвидим изход, но ако е имала късмета да избере 

печелившата страна – печели. Това не е рицарско противоборство, не е и 

тарикатско подскукоросване, а убийствен хазарт, в който всички големи 

играчи губят по много, а Сърбия – печели много, макар и за кратко, поне 

доскоро. Първата световна война е пример за всеевропейската катастрофа - 

гробище на три велики европейски империи (и на мъжко-юнашко, 

аристократичното начало), катастрофата на цял един - ХХ век, но от която се 

пръква югосръбската миниимперия. Утре сръбската придобивка би могло да 

бъде Косово, а как би изглеждала катастрофата?  

Географски България застава помежду Русия и Сърбия, даже им пречи. 

Нещо повече сърбо-руската взаимност крие рискове, защото не може да бъде 

осъществена освен пряко и за сметка на България. Катастрофата на България 

от 1913 година е пряк плод, даже цел на тази сърборуска взаимност-

солидарност-съюз. Руският флот бомбардира през 1915-16 години Варна, 

Балчик и Каварна, за да отмъсти(!) на българските войски, тогава в бой със 
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 „Интеграция постсоветского пространства вокруг России на сходных принципах ...Принципиальными 

моментами здесь является интеграция России с Белоруссией и Украиной на западе и Казахстаном на 

юге, с созданием вокруг этих четырех «ядерных» государств гибкого интеграционного поля, 

привлекательного для соседних стран – как входивших ранее в состав СССР, так и не входивших 

(Болгария, Румыния, Словакия, Сербия, Македония на западе, Монголия – на востоке).―[7] 
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Сърбия. През лятото на 1999 година България пък затваря небето си за 

руската военна авиация, „литнала― в подкрепа на Сърбия и така логистично 

осуетява установяването на обща сърбо-руска военна база в Косово (все пак 

на само 100 км западно от София). В силовия си вариант сърбо-руската 

взаимност поставя България винаги пред рискова дилема, която и руси и 

сърби патетично ни поднасят като: „За славянството или против него―. 

9. Пряко България? 

Pax Moscovita. Пред руснаци и сърби изниква въпросът как да си 

осигурят, ако ли не военно-политическата (и силова) подкрепа на България, то 

поне логистичния тил на предстоящето ... (?, изрично не го назовавам). Даже и 

нищо да не бъде възнамеряно, заплахата с него (като политически лост на 

въздействие) може да бъде компрометирана, ако българската позиция от 

лятото на 1999 година (да стои настрана от косовските събития!) бъде 

потвърдена и сега. Това (не само) за сърбите прави разширяването на руското 

влияние в България conditio sine qua non и то до степен да успее да ревизира 

основните български външнополитически обвързаности с Европейския съюз 

(+НАТО). Това може да бъде постигнато, при условие, че бъде разрушено 

взаимното (България↔Европейския съюз) доверие, последвано от евентуално 

(само-)отстраняване на България от Съюза. Свидетели сме вече и на 

(западни?) симптоматични опити за дискриминация, омаловажаване, 

поставянето на страната ни на странична, втора писта и т.н. Непохватната 

намеса
80

 на Европейската народняшка партия в лицето на французина Joseph 

Daul, както и на професионалния либерал и ДПС-фен Daniel Kaddik, който 

използва епитета „фашистки― за българска патриотична, русоскептична 

формация, дават основание за български опасения.  

Явно в и отвъд „Брюксел― се срещат и политици, които не биха 

възразили, ако България (по подобие на Сърбия или поне на Унгария) 

възприеме проруска позиция в ущърб на българските интереси като 

(самопредлагаща се! Колко удобно за някои евросъвести) разменна монета 

при успокояването на руските геоамбиции. Тъкмо разкриването (или даже 

„конструирането―) на подобни уязвими места е основната цел и даже първата 

стъпка, предхождаща силовата политика на империята. Поради това Pax 
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 Самоцитиране на текст, изригнал по повод на агресията/събитието „08.08.08―., т.е. от преди 6 години: 

„Съюзниците от Европа трябва да си дадат сметка, че чрез пропагандата си срещу българския 

национал-центризъм те улесняват не толкова своето битие днес, колкото подравняват пътя пред 

руската експанзия в бъдеще. България трябва да бъде водена от акрити – свободни и независими 

хора, които обитават и пазят границите―[3]... на Европа. 
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Moscovita не бива да бъде превеждана като мир, а по-скоро като тиха битка 

върху (вкл. и за) българска територия. Тиха, защото за друга битка днес, все 

още неимперска Русия, няма сили: „Намного превосходящий современную 

Россию по своим стратегическим возможностям Советский Союз не 

выдержал
81

 двухполярного напряжения... Поэтому Россия вынуждена 

постоянно поступать..., уклоняясь от прямой конфронтации, вуалируя свою 

позицию за дипломатическими двусмысленностями, методом проб и ошибок 

«прозванивая» структуру американского давления в поисках брешей и слабых 

мест, стараясь парировать точечные удары по территориям жизненно важных 

интересов России в ближнем зарубежье и Восточной Европе,..― [7] 

Ако все пак не бъде постигната кардинална ревизия на българското 

еврочленство, то тогава руското присъствие ще се опита (евентуално 

„подпомогнато―, подобно на отказа от Nabuco) поне да наложи своя контрол 

върху решаващи инфраструктурни (съобщителни, жп-, енерго-) трасета 

„изток-запад― и логистични удобства върху българската територия, вкл. и 

като ги осигури и даже защити с частни охранители (наети или 

„доброволци―). Вече биват правени внушения за наличието (наред с 

„Росенец―!) на руски ексклави
82

 на българското Черноморие: „...България ... 

оцелява ... благодарение на руските пари, ... вдигнали там цели[!] руски 

градове....това да не свърши печално: те [българите] ще обградят руските 

градове с бодлива тел.―
83

 Перфидно - българите сами да теглят българо-руска 

граница върху българска територия!? На пръв поглед това е само информация, 

но която е превърната в настъпателен ресурс благодарение на нейното 

превратно тълкуване и подчиняване на стратегията на руското имперско 

възраждане: „Конечно, говоря о распространении российского влияния на 

постсоветское пространство, мы не настаиваем на прямой колонизации в 

старых традициях. Сегодняшние империи редко прибегают к подобным 

методам (хотя, как мы видим на примере Ирака или Косово, всѐ же и такое 
                                                 
81

 Това е една заблудите, която руската чиновническа олигархия разпространява. По-силният Съветски 

съюз + Соцлагерът навремето си не можел да противодейства, докато днес по-слабата и самотна 

Русия – можела! 
82

 "... An internal report from the German Foreign Ministry notes that around 300,000 Russians have bought 

property in Bulgaria. Officials in the Chancellery are concerned that Putin could seek to instrumentalize the 

alleged inte-rests of the Russian minority there. Berlin and Brussels are likewise worried that the Bulgarian 

government could succumb to Russian pressure and block future EU foreign policy initiatives even more 

often than it has done in the past.[14 ]   
83

 8 октомври [2014 год.]... В руския „Аргументы и факты―: „...България е бедна страна, тя оцелява до 

голяма степен тъкмо благодарение на руските пари, които течаха доскоро натам като широка 

река - говоря за туристите и любителите на български недвижими имоти, вдигнали там цели[!] 

руски градове....това да не свърши печално: те [българите] ще обградят руските градове с бодлива 

тел. “ Хоопааа![4] 
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случается; следовательно, их нельзя сбрасывать со счетов вовсе). Однако в 

нашем мире отработаны более тонкие и эффективные сетевые технологии, 

позволяющие добиться аналогичных результатов иными средствами — с 

использованием информационных ресурсов, общественных организаций, 

конфессиональных групп и социальных движений. [7] Може даже и да не се 

наложи гузното използване на цитирания евфемизъм „иными средствами―. 

Защитата на всеки отделен руснак (= руски паспорт?) и на неговото 

имущество било(?) задача на руската държава
84

. С този привиден аргумент 

руската армия достигна на 8 август 2008 година (и остана досега в) 

южноосетинската столица Цхинвала - т.нар. събитие „08.08.08―. Разбира се, че 

защитата на отделния руснак+имущество никога не е било водещ мотив на 

руската геополитика. Тя даже доскоро не познаваше такава аргументация. 

Разширяването на Pax Moscovita си поставя за цел да раздроби 

новозавладяното и да му отнеме всяка инициатива и сила (= определение за 

Великия Лимитроф, вж. Част втора), защото било щяло да пречи на руското 

имперско строителство
85

, а и под претекста, че иначе би (по-)служило на 

САЩ. 

„... новый виток ... Нашей империи.―  Събитието  „08.08.08.― е гранично, 

защото от първоначално подценяван
86

 граничен конфликт то се оказа 

заявление към света на новоимперските амбиции на Русия, но вече 

подкрепени и с военни средства (= манифест на нейната вече силова 

геополитика): „После событий августа 2008 г. ситуация на постсоветском 

пространстве выдвинулась к новой, более острой фазе. Битва за империю и 

наше влияние перешла от политико-экономических и сетевых сценариев к 

прямому вооруженному столкновению...., мы вступили в новый имперский 

цикл... Россия вышла из паралича и ведет себя как империя, поднимающаяся с 

колен...Рубикон перейден — необратимо. ... До Цхинвала имперский проект 

России пребывал в стоянии виртуальности; что-то делалось, но, похоже, даже 
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  „...безопасность России и ее граждан необходимо обеспечивать и за ее пределами...―[7] 
85

  „... нам следовало после нанесения грузинским войскам первого поражения, продолжить военную 

операцию, оккупировать Грузию [с 5 000 000 жители] и привести к власти временное пророссийское 

правительство. Через какое-то время войска можно было бы вывести, но параллельно создать 

прочную автономную государственность в Мингрелии [с ? жители], Аджарии [с 400  000 жители] и 

армянских районах Джавахетии [200 000 жители], то есть заложить в Грузии такую 

политическую модель [на допълнителна раздробеност след като вече бяха отцепени Абхазия и Южна 

Осетия с техните 250 000, съотв. 70 000 жители], чтобы она в ближайшие десятилетия при всем 

желании не смогла бы служить форпостом глобальной американской империи и воспрепятствовать 

тем самым нашему собственному имперо-строительству.“[6 ] Divide et impera! 
86

 "Засега руската агресия в Грузия успя да вдигне цените на петрола с 1 само долар. Всичкия срам 

заради един продупчен долар?"[3] 
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сами лидеры страны не верили в то, что эта подготовка когда-то дойдет до 

конкретных дел и резких шагов. Но дело свершилось, и отныне события 

необратимы―.[6]  

Били са страхове, колебания и терзания, но когато Грузия, почти-член на 

НАТО бива (не щеш ли!) изоставена на себе си, руският експанзионизъм 

преодолява стреса и собствената си дезорганизация, за да потегли по новите, 

толкова стари пътища: „Часы империи идут после Цхинвала в убыстренном 

ритме. Многие теоретические проблемы и рассуждения переходят в сферу 

прямых военных, политических и геополитических решений.―[6] А ние и цяла 

Европа – насилени да сторим същото. „Мы вышли на новый виток [= кръг, 

етап, рус. прен.] строительства империи. Нашей империи―. Оказва се, че 

етапът е програмиран върху терена още преди 5 години: „...ситуация с 

Украиной в любой момент может вступить в горячую фазу. Нельзя 

исключить, что нам предстоит битва за Крым и Восточную Украину. Если 

совсем недавно даже самые горячие головы среди российских ястребов 

допускали только внутренний конфликт на Украине и политическое, 

экономическое и энергетическое давление со стороны России, то сегодня [ще 

рече още в 2008 година!] вероятность прямого военного столкновения 

становится не такой уж и нереальной. При создании империи всегда надо 

платить: и тем [КТБ!
87

 ], кто помогает...―[6] Цитат-четиво за тези, които винят 

за събитията в Украйна т.нар. „фашисти― от Майдана. 
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 Вж бележка 75 . 
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

Президент Российской Федерации Владимир Путин ... 

охарактеризовал Болгарию, как не суверенное государство, о чем 

он заявил в ходе пресс-конференции [в понедельник, 1 декабря 

2014 г.], которая состоялась в Анкаре после окончания общения с 

турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом...:"Наши 

болгарские партнеры меня уверяли, что ... реализация Южного 

потока точно будет происходить, поскольку это находится в их 

национальных интересах, однако, к большому сожалению, этого 

не произошло. И если болгарское государство не имеет права 

вести себя как суверенное, то пусть ..."[14] и т.н.  

„Той [= Путин] е работил в тайните служби – може би 

поради това казва винаги обратното на това, което мисли“
88

 

(Александър Дугин). 

10. „Битва (рус.) [= битката] за Болгарию.“ 

Психо. Война на нерви. Тази битка [6] съвсем не е завършила, каквото 

впечатление оставя предходният путинов цитат. Истинската в действителност 

предстои или даже е в ход?  

Вярно е, че довчерашният „Южен поток― стана вече ненужен като PR-

акция, в която бяха впримчени ½ дузина европейски правителства и няколко 

световни петролни компании, които неволно(?) участваха в подкрепящи роли 

„ ...в очевидном намерении Владимира Путина шантажировать Украину 

уходом от транзита газа через ее территорию, чтобы добиться широкого круга 

целей, от более приземленных (получение контроля над украинскими 

газопроводами) до глобальных политических задач... „Битва за Болгарию‖ в 

этом плане стала решающей, так как точка входа газопровода на побережье 

имеет ключевое значение.‖[6]  

„Газпром― поиска и даже получи от някои българи желаната подкрепа в 

тази психо-война срещу Украйна. Години наред темата „Южен поток― 

отчетливо доминираше над всичко в българския печат, съпровождана от 

(станалите почти) редовни посещения на Алексей Милер, чиито разговори 

(останали без записи!) с министър-председателя Пламен Орешарски, се 

оказаха Голямата „държавна тайна― в България. Неговото изявление [3][12] от 
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 ―Er hat beim Geheimdienst gearbeitet - vielleicht sagt er deswegen immer genau das Gegenteil von dem, was 

er meint.―[18] 
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16 януари по ТВ, че „Всичко за Южен поток е прозрачно, само 4-часовият ми 

разговор с шефа на „Газпром― Алексей Милер никога няма да стане ясен― бе 

възприето от българите като скандално, а за украинците стана и основание за 

страхове относно съдбата на газовия транзит през страната им. Една от целите 

на посещенията ще да е била публичната демонстрация на единодушие, даже 

веселост, сиреч всичко върви съгласно нашите първоначални строителни 

намерения. Черните догадки да правят самите засегнати.  

И друг един разговор от 8 юни на Орешарски крие интрига; този със 

сенатора John McCain. Едва ли самият сенатор е предполагал, че почти на 

шега, така – мимоходом, ще се пребори с могъщия „Газпром―. Неговите думи 

―Ние осъзнаваме, че има някои проблеми, които засягат проекта „Южен 

поток‖. Очевидно ние бихме искали да видим колкото се може по-малко 

руско участие‖[1] съвсем не звучат като настойчив демарш, нежели като 

ултиматум
89

. Тези думи предложиха навременно и удобно обяснение за пред 

българите на разпореденото от (други на) Орешарски спиране на началните 

работи по „Южен поток―, по-точно отлагането им „...  до съгласуването на 

неговите процедури с европейското законодателство―. [3] 

Но най-интригуващият негов разговор, при това от таен по-таен ще да е 

бил „...след пристигането си в посолството [на 10 юни, по повод Деня на 

Русия, който се отбелязва на 12 юни, когато] премиерът Орешарски бе 

поканен от посланик Исаков в специален салон, където двамата имаха среща 

на четири очи. Завчера-американци, вчера-руснаци! Разликата е, че 

американците идват при българския премиер, докато той [е този, който] отива 

при руския посланик. [Излиза, че] Българският премиер се страхува не от 

руските, а от българските подслушвачи!―[3] Новината, която донася, явно не е 

била „обезкуражаваща―, защото три седмици по-късно сам Путин заявява, че 

„...несмотря на известные [гореспоменатите] трудности, будем продвигать 

проект Южный поток".[3] 

Агитпроп. Истината е, че с приближаването на заявеното начало (за 

декември 2014) на тръбополагането в Черно море руснаците се оказаха в 

капана на собствената си агитпроп-операция. Как да признаят, че 

„Непредвзятый взгляд на концепцию «Южного потока» с российской стороны 

также вызывает сомнения в рациональности грандиозного замысла―. [4] 

Допустимо ли е да има и най-малко съмнение относно целесъобразността на 

                                                 
89

 "Орешарски отрече [едва на 7 март 2015 г.], че с тримата американски сенатори са говорили изобщо 

за проекта [„Южен поток‖]."[16] Защо обаче Орешарски забави с ½ година това изявление, което 

щеше да обезсили обидни руски упреци срещу България? 

http://www.rg.ru/2014/06/27/potok-site.html
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замисъл, чието осъществяване ще струва според едни 25 млрд евро[8], според 

други - 70 млрд долара[4]? 

Изложеното дотук подсказва, че сериозни намерения за строителство на 

„Южен поток― не е имало поначало, защото „ 1) ...спрос на продукцию 

«Газпрома» в Европе не растет..., 2)... мощность газопроводов... уже достигла 

250 млрд кубометров в год, а в прошлом году по этим трубам прошло всего 

138 млрд... Добавка еще 63 млрд кубометров «Южного потока» ... разумной 

не выглядит..., 3)..., 4)откуда ... деньги на ... финансирование «Южного 

потока» (который может обойтись больше чем в $70 млрд)...‖[4]. Тези 

аргументи в Русия публично биват обсъждани още от това лято, а зад 

затворени врати, изглежда от доста по-отдавна. 

Путин не направи нищо друго в Анкара, освен да обяви гръмко края на 

активното мероприятие ―Южен поток―; то не постигна украинските си цели, а 

междувременно италианците вече напират да потапят тръбите в морето. 

Направи го по интригантски начин като надело подкани Ердоган занапред да 

се намесва в делата на българската държава; щом няма български суверенитет 

няма и българска държава! Появиха се вече анонимните постинги, които 

популяризират-разпространяват-детайлизират тази „опорна точка―: „Има само 

знаме, герб и територия, обозначена с границите на Република България―. 

11. „Южен поток – prim“. Битка срещу България 
Играчка-плачка. Интригата тепърва започва, защото руската анексия 

на Крим, променила основно геополитическата обстановка около Черно море, 

ще застави Русия да построи (този път) наистина „Южен поток―. Това ще бъде 

вече не настъпателната, но все пак само агит-проп-играчка „Южен поток―, 

както бе от 2008 год. досега, а вече утрешна отбранителна необходимост за 

Русия. Кримската авантюра превърна Украйна от руски „съюзник по навик― в 

противник, стремящ се към реванш; това прави нейните, станали наполовина 

Chevron'ови газови тръби оръжието срещу анонимни вежливци. Няма руско 

противодействие срещу това украинско оръжие освен новия „Южен поток-

prim‖. За основна пренастройка, от „Южен поток― към „Южен поток-рrim― 

обаче се изисква време. Подобно превключване наложи в Анкара 

импровизираната интермедия (говорене от авансцената, по време на което зад 

завесата разместват декорите) на Путин. Затова Ердоган стоеше „като на 

тръни―; усети се, че го използват. 
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„Южен поток-prim‖ ще е вече по силите
90

 на Русия сама
91

, защото е 

наполовината по-къс, много плитък и (не само) поради това - многократно по-

евтин
92

 от „Южен поток―. Ще тръгне от Севастопол и ще излезе на брега край 

Варна, а оттам с хъб или без хъб или даже по български (да благодарим на 

Жан, че се опъна на Рем Вяхирев!) газови тръби
93

 към запад. Това, че Путин 

се заяде тъкмо с България подсказва, че той размеква нашата съпротива, за да 

изтръгне бъдещи български (примирителни-извинителни!) отстъпки в услуга-

полза на „Южен поток-рrim―. Това „...трябва добре да го [осъ-]знаем, а не да 

се чувстваме измамени, подведени и нещастни, да си посипваме главите с 

пепел, да се тръшкаме колко глупави сме били и да сме готови да лазим на 

колене‖[5] … за прошка.  

„Ну, погоди!“ В съгласие с, даже в подкрепа на казаното, в руските 

медии се вихри антибългарска злоба, която е сравнима с тази срещу Майдана 

в Киев. Ругателствата са поднесени по висомерен и фамилиарно-язвителен 

начин, както от влиятелни политици от рода на Алексей Пушков, председател 

на външнополитическата комисия в Държавната дума: „Край на „Южен 

поток": България нека да се пукне от яд― (в. 24 часа, 5 декември 2014)―, така 

са изведени даже в заглавия като„Братушки, джак-потът „Южен поток‖ и 

клоаката [сиреч Европейският съюз!]― (army.ru). Безчислени са постингите от 

рода на „ ...болгарские братья успели предать русских братьев ТРИ (!) раза 

(Politikus.ru)... „Болгары оказались самыми настоящими предателями―... 

„Болгары пухнут [= се дуят, рус.разг.] от гордости - их заметили!― 

(inosmi.ru)... ―Пинок [= ритник, рус.] Болгарам―(mk.ru)... 

Отвъд сюжета за „Южен поток― обидите се сипят и върху „Болгария – 

страна малютка (= дребосък, рус. разг.)―, която освен, че била малка е и „... 

                                                 
90

 Това не остава скрито за чувствителните сетива на руснаците от т.нар. Новорусия: „...для России было 

бы полным идиотизмом прокладывать трубопровод по дну Черного моря в обход СВОИХ  

[кримските!] территорий...Так что Путин отказался (а точнее вовремя перестал настаивать) и 

нашел более выгодный для России вариант. А ежели [= ако, рус.архч.] Европа поостынет [= се 

успокои , рус.] замораживать проект "южный поток" да подумает, то всегда можно начать 

сначала и в Черное море "нырять" [но!] уже с родных крымских берегов. В этом случае путь по дну в 

два раза короче (на глазок), да и экономика Крыма попутно от этого оченно выиграет."[9] 
91

 "Путин наистина иска да се откаже от съвместния проект, но не с България, а със западните 

съдружници." [5]. Така и стана. 
92

 “На среща с Путин през септември 2011 година Янукович беше казал, че ако се избере това 

[кримското] трасе, подводната част ще „поевтинее пет пъти“. Преизчислението показва, че 

твърдението на Янукович съвпада със сега подмятаното число за поевтиняването на Южен поток 

[2]." 
93

 14 декември [2014]. Министър  Делян Добрев: „.... България ще стане износител на газ. 

Необходимата инфраструктура за това е налице. Имаме капацитет да изнасяме над 20 млрд. 

кубика газ на година, без да строим нови тръби."[3] 
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главный европейский голодранец [= нищий, голтак, рус. пренебр.] — 

Болгария — уперлась [= се опъна, рус.]― на Руската Федерация.― ... Вот 

потому и жить Болгарии вечно в дерьме (= кал, говно, екскременти, рус.) - 

наказание им за то, что добра не помнят.― ... „Прав был Достоевский. Эти 

мелкие славянские народишки [= народчета, рус.] больше всего гадят [= 

пречат, рус.] и чаще всего предают... Урок
94

 для России на будущее: не делай 

добра, не получишь зла―. (inosmi.ru).  

Ще е чудо след подобни хули по адрес на българите да останат измежду 

тях въобще такива, които да споделят официалните руски внушения-

тълкувания за ставащото в България. Освен отделни патетични личности като 

Александър Морфов например, който резонира-откликва като развива сюжета 

по прокобен начин: „Всеобща емиграция или революция в най-кървав 

вид.―(агенция ФрогNews). И простодушната ответна похвала: „Ай, молодец! 

Одной фразой практически запустил Антиевромайдан в Болгарии! Если в 

ближайшее время там не начнутся бунты граждан и срочные перевыборы, я не 

знаю... .‖ 

Оказа се, че мнозина в Русия, а и у нас отдавна търсят добър повод да 

изведат на показ собствената си десетилетно потискана неприязън към хора, с 

които са били насилвани да живеят в един и същ общ (славянски, соц-, 

православен) свят. Какви дълго спотаени страсти отприщи Путин, 

прехвърляйки (че е несправедливо, в случая е без значение) върху българите 

вината за своите провалени агитпроп-спекулации с „Южен поток―. Тъжното е, 

че ще трябва да се откажем от удобната вяра в това, че ―Народите са винаги 

добри, вършените от тях лоши дела се дължали на техните управници―. Не 

мога да си обясня масовостта, спонтанността и невъздържаността на руските 

упреци спрямо нас по повод на „Южен поток― освен с това, че и цели  народи 

могат да бъдат заразени с нездрави внушения. Но дотук с авторовата 

българска докачливост и с неговите ответни психо-(русо-)анализи. 

Предстоящото. Оперативната руска задача днес е да се стъпи на 

българския бряг
95

, като ―Газпром― създаде свой газов ексклав във/до Варна 
                                                 
94

 Но на някои днешни руски коментатори този урок им се струва прекалено благ: „... России нельзя 

дать пощѐчину [= шамар, рус.]. Болгарии можно." (odnako.org). Урокът според тях е и твърде тясно 

адресиран: „... много ли на свете стран, отличных в этом отношении от Болгарии”, които Русия да 

не може да шамаросва. Малко са! – внушава гордият коментатор Роман Носиков. 
95

 "... подготвяните промени в Закона за енергетиката ...  бяха предложени от депутатите от БСП Явор 

Куюмджиев и Таско Ерменков и подкрепени с положително становище от Министерството на 

икономиката и енергетиката. Те въвеждат нов термин - "морски газопровод", за който не важат 

изискванията за достъп на трети страни и който е пряко свързан с морската отсечка на "Южен поток" 

(която навлиза на 24 км в българска територия - териториални води и суша)."[12] 

http://ru.wiktionary.org/wiki/Викисловарь:Условные_сокращения
http://ru.wiktionary.org/wiki/Викисловарь:Условные_сокращения
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със собствен газов кран. След това ред възможности ще са открити пред 

руската страна, било с хъб или без хъб, по българските и/или евнт. 

новопостроени (полу-)руски тръби, навътре в континента към Сърбия. До там 

на всяка цена, а после може и по на запад. В обратната посока, на изток, в 

морето - към Севастопол или даже (когато пак се повишат петролните цени) 

чак до Краснодарския край, че и до Грузия. Предугаждането-разгадаването на  

действителните намерения (които едва ли ще са много по-различни от 

гореописаните) на „Газпром― е условието в предстоящите 1-2 години 

България успешно да предоговори/подобри силно условията за газовия 

транзит. Очевидно е, че досегашните уговорки (благоприятни или не) са 

обезсилени от интермедията на Путин в Анкара, както и от режисираната в 

Русия антибългарска кампания. Тя ще бъде запомнена като ненадмината по 

размах и острота от всичко, изговорено срещу нас, от времето на атентата 

срещу папа Йоан-Павел Втори насам. 

Да не забравяме, че наред с пазарните, фактор са и геополитическите 

аргументи. Решаващото предимство на варненския хъб за руснаците пред 

хъба някъде по гръко-турската граница е, че предлага къса и бърза връзка 

―Черно море-Сърбия―, преминаваща през България, макар и запазила се като 

суверенна държава, не обезличена и не сведена до Ничия земя, контактна 

зона, цивилизационен мост, сиреч успяла да остане вън от обхвата на руския 

Велик Лимитроф (вж. Част втора). Даже и при тази уговорка, както Сърбия 

като оперативна база, така и България като логистика, са еднакво безценни за 

геостратегията (вж. Част трета) на евентуално имперска Русия. Според 

„...чистосърдечно признание на ... Леонид Решетников
96

, сега директор на 

руския институт за стратегически проучвания: „...България е ключът на Русия 

към Балканите... Без България ...не можем да развиваме нашата икономика в 

този регион на Европа, ...нашите отношения със Сърбия и Гърция...―[3].  

Разлика между Сърбия и България все пак има и тя е, че руснаците 

помагат яко на сърбите, а за България си въобразяват, че всичко поначало им 
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 ―Леонид Решетников, историк, генерал-лейтенант.‖[15] Неговите интереси са по-точно указани в  

„...през пролетта на 2009 г. РИСИ [= Руския институт за стратегически изследвания] беше изваден от 

състава на СВР [Службата по външно разузнаване на Русия] и преформатиран в структура, чийто 

учредител и основен клиент стана ... президента на Руската федерация. [В]… задачите на 

учреждението, се появи добавка – към информационно-аналитичната дейност за съответните 

държавни органи бяха добавени и идеологическо-пропагандни задачи... За директор бе назначен 

генерал-лейтенантът в оставка от СВР Леонид Решетников, който преди това бе ръководител на 

Информационно-аналитичния отдел, а още по-рано на отдел ―Балкански страни‖ (България, бивша 

Югославия, Гърция). [7],[15] На неговото внушение ли дължим язвителните путинови думи по наш 

адрес? [Да! За това съдим по неговото заплашващо България сутришно интервю по БНР на 1 авг. 

2015 г.] 
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принадлежи, защото според случая сме или славяни, или пък защото общо 

строим социализма, или пък защото сме православни християни, осъдени да 

бъдат (ръко-)водени по правилата на „властовия вертикал―. И то в името на 

утвърждаването на „... подобно на империя образувание [руско, което] … да 

се разширява с териториални анклави [вярното е: ексклави], разпръснати по 

целия свят―[10]. Това може да бъде прочетено под заглавието „Съдбата на 

тези, които нямат  идеология е да правят пикник в аварийната лента на 

историята.―  Тази пътеводна мисъл-сентенция дължим на Аркадий Фурсов, 

шефът на Центъра за руски изследвания към Московския хуманитарен 

университет. Но от нея следва, че тия, които са водени/вдъхновени от 

идеологията, би трябвало да се носят вихрено напред по „изпреварващата― 

лента. Накъде? 

12. Идеология. Чия? Каква? 
Трудният тандем. Напущаме полето на „дребнавостта― - разни сметки 

за печалби и пропуснати ползи, (евро-)чиновнически трикове, „оптимални (ни 

излишно удължени,  ни ненужно къси!) срокове― за строителни разрешения
97

, 

статут на териториалните води, километри и кубометри и пр. и пр. За 

идеологията даже и такова всеобхватно полезрение като геополитиката е само 

оперативна подробност. В идеологията става дума за начин на живот, за 

континентален (ако не и за световен) ред, за противостоене/утвърждаване на 

духовни ценности. Все неща, изправящи цяло поколение пред неотменим, 

съдбовен избор в живота му!  

До някакъв отговор на въпросите ―чия, каква?― ще се домогнем, ако се 

взрем в този доскоро възприеман като невъзможен тандем „Путин+Ердоган―. 

Каква е идеологическата връзка помежду им? Няма да е антиклерикална, 

защото Путин е православен руснак, а Ердоган всеотдаден сунит. Поради 

същата причина няма да е и клерикална. Първият мрази „Ислямска държава―, 

вторият мощно я подкрепя. Няма да е и от само (искрена или протоколна?) 

симпатия към турския домакин и/или vice-versa. Няма да е и начинът, по 

който двамата практикуват ―властовия вертикал―, явно различен за всеки от 

двамата, въпреки че е налице бързо сближаване. Само преди два месеца във 
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 „Министърът на енергетиката на Русия, Александър Новак, поискал през декември 2014 г. от 

българската си колежка Теменужка Петкова в оптимални[!] срокове да бъдат предадени ... всички 

разрешителни за изграждането на морската част на газопровода "Южен поток".[13] 
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Валдай Путин бе нарекъл Ердоган „диктатор-демагог―
98

, докато днес вече - 

„Эрдоган - крепкий мужик (= мъжага, рус.)―.   

Връзката, може би, се дължи на това, че и за двамата военната сила е 

легален аргумент при „общуването― (както в случаите с анексирането на 

Северен  Кипър и/или Крим) със съседните им държави? Общото деяние-

прегрешение наистина сближава, въпреки че то самото не е достатъчно, за да 

се реши Русия да строи тежко съоръжение в морето, което пък и да кръщава 

„Турски поток.― Не е за вярване, че Русия бележи с иностранен знак-име  

(недопустимост за архаично мислещи) същото това море, което тя до преди 

век възнамеряваше да превърне във вътрешно, руско езеро. Русия намалява 

цената на турската газ с 6%, а обещава и по-голяма ―скидка― [= отстъпка в 

цената, рус.]. Русия разрешава на Турция да препродава руската газ вместо 

само да я транзитира. Газ, пари и ласкателства трябва да сближат двете 

страни, както и евнт. утрешни (едностранни руски!) отстъпки в Крим в полза 

на автохтонните т.нар. татари
99

.  

Въпреки че е прието да се смята, че враждата между двете страни е 

традиционна, тя надело е засягала основно съдбите на техните имперски 

периферии. Но е имало и руско-турски съюз и той се оказа решаващ за 

общото им оцеляване в годините след Първата световна война. Кемал 

Ататюрк спасява обезоръжена Турция от заличаване благодарение на 

(оръжието, контрабандно доставяно от) Съветска Русия. Това става преди 

почти век в името на общата борба срещу западния империализъм. Защо да не 

се повтори? То се повтаря. Днес идеологическата му обосновка-аргументация 

се нарича Евразийство. 

Ad Absurdum. В името на сбъдването на Евразия (сбито казано, това 

означава да попречиш на североамериканците и на подопечните им да се 

настанят в пъпа на континента) Русия сама предлага на Турция да я замести в 

Средна Азия - доскорошен само турски копнеж, на който днешна Турция едва 

ли ще устои. Така, освен че с турската маша пропъжда оттам САЩ, Русия се 

сдобива на запад със съмишленик, който е мек опонент на Европейския съюз 

и твърд съюзник на изток срещу Китай. Бидейки протектор (по определение) 

на мохамеданите-уйгури в китайски Синкиянг Турция се превръща в 
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 Путин във Валдай, октомври 2014: "Turkey is governed by a demagogue dictator who supports 

terrorist.“[3] 
99

 „3 март [2014 г.]. ... във [агенция]Фактор: „ ...турският външен министър Ахмед Давотоглу от 

софийското летище замина направо за ... Крим! И се обърна от името на Ердоган с призив 

кримските татари [- отявлени русофоби!]  ... да подкрепят руската анексия на тази територия и 

проруското управление.“ Турция и Русия – съюзници срещу Украйна и ...![3] 

http://awdnews.com/top-news/10102-putin-turkey-is-governed-by-a-demagogue-dictator-who-supports-terrorists.html
http://awdnews.com/top-news/10102-putin-turkey-is-governed-by-a-demagogue-dictator-who-supports-terrorists.html
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деснофлангови на руската защита на Сибир и Далечния изток. Това е 

монументален геостратегически замисъл, съизмерим с надеждите, шансовете, 

рисковете и щетите, които предизвика Горбачовата перестройка.  

Както Горбачов навремето си предлага на своя североамерикански 

партньор, така и Путин днес преотстъпва на своя турски събеседник нещо, 

над което той вече е изгубил контрол или с което не желае повече да се 

занимава. Това бе преди ¼ век социалистическа Източна Европа, днес - съотв. 

доскорошна съветска Средна Азия. Този път изоставянето на това, било 

руско, вековно владение ще трябва да донесе и геостратегически ползи за 

Русия. Ползата ще бъде разпределена между двете договарящи се страни, а 

рисковете ще понесат тези (в Средна Азия, Кавказ и на Балканите), върху 

които ще се правят опити за теглене на междуимперски граници на влияние. 

Междуимперски, защото евразийската доктрина (била довчера емоционално 

претоварена, но само по руски), е напът да се превърне в тотално обсебващ 

всички турци блян, сиреч – в национална идеология.  

Путин предлага на Турция (да сподели) имперската перспектива в 

средноазиатската „Стратегическа дълбочина―. Така е озаглавена доктрината 

за турска експанзия, замислена, развита и разпространявана от турския 

премиер  Ахмед Давутоглу. Поради това той е очарован от Путин, както и от 

това, че руснаците никога не са се държали по-добре с турците отколкото 

сега. Според неговите думи, изговорени на 23 декември 2014 г. в Скопие, 

турско-руските връзки „...преживяват сега своя най-добър период в 

последните 500 години―, сиреч „от веки веков.― Колко му е, за да стане „и 

нине, и присно, и во веки в веков―. „Турски поток― като годежен пръстен за 

турската невеста!?   

Според ―посветени― в държавните дела „Бездействието на ... Георги 

Близнашки е причината Русия да ...търси вариант за изграждане на газопровод 

през Турция
100

.―. Излиза, че неговото нищо-не-правене дава ход на 

исторически обрат - happy end версия на вековните караници между (руските) 

Montecchi+(турските) Capuleti или vice-versa като успява даже да сватоса 

едните с другите. Служебният премиер ще трябва да се изпълни с 

благодарност към Провидението за това, че в краткия времев отрязък от 

предоставените му 90 дни власт, го е избрало да задвижи (макар и неволно) 

грандиозния замисъл за учредяването на  евроазиатски condominium над 
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 „Бездействието на служебния кабинет на Георги Близнашки е причината Русия да се откаже[-ла?] от 

„Южен поток" и да търси вариант за изграждане на газопровод през Турция. Това е мнението на 

бившия енергиен министър в кабинета „Орешарски" Драгомир Стойнев."[17] 
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Близкия Изток и Средна Азия, споделено осъществяван от две бивши, сега-не, 

но евнт. утрешни quasi-империи.   

Горните редове преднамерено доведоха аd absurdum (меко казано - 

иронизираха) тезата за избухването на руско-турската дружба (с нейната 

рожба „Турски поток―) като плод на първосигнални реакции, съвпадения и 

импровизации с българско участие, както искат да ни накарат да мислим. 

Вярна е антитезата, че руската страна нито за миг не се е оставила да бъде 

изненадана от (уж) вялата българска подкрепа за „Южен поток―. Напротив 

Русия никога не е губила инициативата, което разреши на нея да режисира 

смяната на темпата (ускоря-ване/забавяне) и даже обратите при 

осъществяването на този газопреносен проект. Така ще продължи и занапред. 

Новото е, че Путиновата интермедия в Анкара предложи на България шанса, 

както и време, за да успее да предоговори планирането и съизползването 

заедно с Русия и с Европейския съюз на (част от) „Южен поток-(но вече 

като)prim‖.  

Да отвеем плявата от зърното. Пространството може да бъде предмет 

на осмисляне/изпълване със съдържание чрез инфраструктурно 

обогатяване/структуриране, но и да стане обект на геополитически 

манипулации, които не са никак безобидни. За малка страна това е рисково 

начинание, тъй като те изгребват до дъно нейните скромни политически 

ресурси, морален и финасов кредит, да не говорим за материални и 

организационни възможности. Това става в името на грандоманска 

геополитическа идея, която по определение е винаги чужда на малките 

страни. В коментирания от „Атила.4― случай, тя е руска и се нарича „Южен 

поток.― Затова българският държавник, различно от руския, трябва да 

прецени, дали става дума за А). инфраструктурен проект или за Б). 

геополитика със средствата на инфраструктурата, за краткост назовавана 

инфрагеополитика. Разликата между двете начинания е толкова голяма, че 

можем да я окачествим като взаимоотрицание. 

Атрибутите на инфраструктурния проект са предхождащо количествено 

формулиране на целта (проектно задание), точно съобразяване с терена и 

кадастъра, избор и спесификация на техническите средства за реализация, 

оразмеряване на количествата труд, техника и материали, изчисляване на 

еднократното инвестиционно усилие, както и на усилията по поддържане, 

начин на финансиране и количествено доказана стопанска изгода и печалба. 

Всичко изброено е необходимо за да бъде направена точната стопанска сметка 
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- рекапитулация. Критерии за целесъобразността на инфраструктурния проект 

са като при всяка стопанска инициатива - доказаната печалба. 

Инфраструктурният проект се съобразява с/подчинява на трайни, даже 

вечни константи като структура на селищната мрежа, населението и неговия 

състав, навици, предпочитания и квалификация, обществената и управленска 

структура, производство и терен-топография. Това са твърди дадености. 

Затова инфраструктурният проект, ако е успешен е толкова вплетен в тях, че 

веднъж осъществен от своя страна става даденост за всички последващи 

проекти. Резултатът от осъществяването на инфраструктурния проект е 

укрепване, развитие и усложнено структуриране на завареното 

пространствено Status’quo. Това е пътят на стопанския възход и обогатяването 

(на Западна Европа) чрез бавно, почти незабележимо, но неотстъпно 

натрупване на блага и умения. 

Обратно - инфрагеополитиката си поставя за цел да промени 

политическите, етно- и демографски дадености като изсели, настани или 

премахне населения, като създаде, пренесе или видоизмени производства, 

като преодолее природни препятствия (често- планини или морета - „Мы 

природу победим!―) или да създаде такива (като обръщане на оттока на 

сибирските реки). Тя има за цел да променя авторитети/суверенитети, сиреч - 

да налага (често крути) изменения в обществената структура, както и да 

постигне външно-политически зависимости – създаване на клиенти и/или 

васали. Инфрагеополитиката цели също с помощта на инфраструктурни 

връзки, мрежи и съоръжения да постигне собствената неуязвимост и 

независимост (пример- ―Южен поток―). Критерии за целесъобразността на 

инфрагеополитиката биват формулирани като екзистенциални неотменимости 

от рода на отбраната/ разширяването на жизненото пространство - 

Lebensraum, отблъскване/изтикване на чужда военна, конфесионална и даже 

културна близост, защитата и разширяването на унаследени обичайни и 

локални ценности, идеологично профилиране чрез противопоставяне и пр.  

Инфрагеополитиката постига своята конкретна цел посредством 

промяната на завареното геополитическо Status’quo, което пък предизвиква 

ответна, често враждебна реакция у съседи и другомислещи. Поради това 

изгодите от инфрагеополитиката са хипотетични, ласкаещи 

великодържавното ego, но остават (крайно) рискови и винаги отложени в 

бъдна перспектива, докато жертвите за нейното осъществяване са предстоящи 

и значителни.  
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Ето защо вместо стопанска сметка на заинтересуваните/потърпевшите се 

предлагат само оптимистични фрагменти (Путин: „... 400 млн долара/годишно 

за българите...― ) от общата картина, която остава скрита. Въпреки огромните 

усилия за осъществяването на инфрагеополитиката, тя рядко оставя трайни 

следи от себе си
101

. Ако пък успее да осъществи геополитическата си задача, 

тя става последната жертва на собствения си успех. Веднъж постигнала целта 

си тя губи своята геополитическа актуалност; нейните автори започват да я 

преценяват от този момент нататък съгласно обичайните - общите изисквания 

за всеки инвестиционен инфраструктурен проект; резултатът е често 

плачевен. Ако Русия например осъществи геополитическите си намерения да 

пречупи Украйна чрез обхода „Южен поток-prim‖ или ако отношенията 

Русия-Украйна се нормализират вътре в рамките на някаква общност на 

интереси, „Южен поток― (станал ненужен, даже излишен) ще бъде осъден на 

забрава. Той, със или без prim, ще изгние на дъното на Черно море. 

Тогава за „Южен поток-prim‖ остава един единствен, стопански разумен 

шанс и той е българите да открият газ в Черно море. 
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 Байкало-Амурската (жп) Магистрала бе започната преди Втората световна война, в 1938 година и 

изцяло въведена в експлоатация след 65 години, през 2003 година. Дълга е 4 287 км. Тя бе замислена 

да осигури оперативна дълбочина за съветската защита на Сибир и Далечния Изток срещу евнт. 

японска агресия. Днес по нея биват превозвани годишно 12 млн тона товари, което се равнява на 

товарите, превозени по БДЖ през 2012 година- твърде слаба година за българските железници. 



„АТИЛОВИТЕ ИМПЕРИИ – ТРИУМФ И СРИВ― 

 

 

69 

ЧАСТ ПЕТА 

„... сейчас уже пошли разговоры о том, что надо Македонию 

федерализировать еще глубже, и даже высказываются идеи почему 

бы ее не расчленить: часть отдать Албании, а часть Болгарии“
102

 

(Сергей Лавров, руски външен министър, 20 май 2015 г.).  

На следващия ден, 21 май: „... Сръбският вътрешен министър 

[и бивш сръбски премиер (2012-2014 г.) Ивица Дачич] заяви 

открито, че неговата страна е готова за война.“
103

  

13. Любимата грешка на руснаците 

Русия+Сърбия
104

. „...Трябва да бъде изградена ос Русия – Сърбия, и на 

този прът трябва да се „нанижат‖ и другите [православни] народи. Дори 

арогантната България няма да има къде да се дене,... Панславизмът трябва да 

стане външна държавна идеология на Русия, незабавно да бъде създадена 

държавна програма по възраждането на славянския свят... Геополитическа 

задача на Русия трябва да стане най-скорошното възстановяване на влиянието 

ни на Балканите, такова, каквото е било през 19 век...‖
105

  

Имперски замисъл! 

                                                 
102

 "Македонские события достаточно грубо управляются извне, - подчеркнул он. -... Очень печально и 

опасно, что для этого пытаются задействовать албанский фактор, - добавил министр. - Много лет 

назад были серьезные противоречия, и тогда было заключено Охридское соглашение (в 2001 году - 

прим. ТАСС). А сейчас уже пошли разговоры о том, что надо Македонию федерализировать еще 

глубже, и даже высказываются идеи почему бы ее не расчленить: часть отдать Албании, а часть 

Болгарии".[9] 
103

 “Russland und Serbien haben in den letzten Tagen Oel ins Feuer gegossen: Der russische Aussenminister 

stellte die Kaempfe in Kumanovo und die Proteste der Opposition in den Kontext des geopolitischen 

Tauziehens zwischen Russland und der EU... Der serbische Innenminister liess sich sogar mit der Aussage 

zitieren, sein Land sei fuer einen Krieg bereit.”[19] 
104

 Вж. Част трета.  
105

 Превод на Faktor.bg. Следва оригиналниият текст на Руски: „Должна быть выстроена ось Россия – 

Сербия, и на этот стержень [= кол, прът, рус.] должны нанизаться другие народы. Даже спесивая 

[= високомерна, горда, рус.] Болгария никуда не денется,...Панславизм должен стать внешней 

государствен-ной идеологией России. Требуется немедля создать государственную программу по 

возрождению славянского мира...Геополитической задачей России должно быть скорейшее 

восстановление влияния на Балканах, каким оно было в XIX веке с момента освобождения славян 

Александром II Освободителем и продолжено[?] его сыном." Думи на новоизгряващата 

геополитическа звезда Вадим Рогожин (род. 1970 г.), гл. редактор на сп. Колокол России.[11] 
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Но и сега Русия е империя
106

. Единствената опазила се. Империя е, 

защото покрива 1/9 от земната суша, защото тази огромна суша е източник на 

готови богатства за малцината в Центъра, защото възниква и се разраства 

успоредно с останалите европейски колониални империи: испанската, 

френската, холандската, британската, ... Руската обаче ги надживява и 

просъществува и до днес. И то благодарение на две операции: 

Първата, представяна (даже продадена ни) като Горбачовистки 

демократичен порив бе изоставянето на/предателството спрямо 

социалистическия блок/съюзник. Тя бе наглед само болезнена за имперското 

руско самочувствие, но „освободи― империята от нейния свободомислещ дял- 

източник на модернизационни „зарази― от рода на Пражка пролет.  

Втората- Ельцын’овото пата-кюта-разгонване на републиките на 

Съветския съюз- се оказа животоспасителна за Русия. Ако тя не бе проведена, 

Руската СФСР днес заедно със централно-азиатските републики
107

 щеше да е 

наполовина мохамеданска
108

 държава, начело с православен елит. Идеалното 

поле за политически диверсии от рода на „Ислямска държава―. 

Благодарение на тези добре обмислени „катастрофи― Русия успя, за 

разлика от европейските колониални империи (от които британската, 

френската и холандската доживяха до 50-те години на ХХ век), да дочака 

времето, когато светът израстна цивилизационно дотолкова, че да заклейми 

като престъпление всяка силова промяна на междудържавните граници. В 

края на миналото столетие зачитането на геополитическото статукво бе 

изведено до морален стожер на европейския ред. За по-добра от тази гаранция 

за просъществуването си, днешната Руска империя не би могла и да мечтае. 

Наглед тя постигна своето като запази азиатските си владения и то във века, 

когато с възторзи биваха премахвани колониалните империи. 

Наглед Путин е най-заинтересованият европеец от запазването на 

европейското териториално Status quo, защото тъкмо то овековечава руското 

присъствие в европейски територии като Виборг, Кьонигсберг, Крим, в 

Предкавказието (с Чечня) и Прикаспието (с Дагестан), които трудно могат да 

бъдат смятани за изконни руски. Тъкмо руското сътрудничество с Европа и 

предимно с Германия осигури за руснаците не само половин век мир, а и 
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 А думите на Бжежински, че само с Украйна в състава си Русия е империя бе подарък-примамка за 

руснаците; той предложи свободата на действие, даже симпатиите (горките руснаци останали без 

империя!) за предстоящия тогава руски експанзионизъм. 
107

 В Беловежката гора тримата президенти: на Русия, на Белорусия и на Украйна сами, в отсъствието на 

останалите президенти на съюзните републики решиха съдбата-края на Съветския Съюз. 
108

 Съгл. официалната руска статистика днес руснаците съставляват 80% от населението на Руската 

Федерация. 
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небивало досега благоденствие. В опозиция на клепто-олигархическата каста, 

в Русия вече израства състоятелна и независима средна класа- крепител на 

личната свобода и на гражданското общество.  

Status quo antes? Едва ли. Но вместо да укрепва създалото се 

геополитическо Status quo, Путин бе първият, който демонстративно го 

наруши и така (не дай си Боже!) го обезсили. Това е необяснимо поведение, 

даже и с оглед на собствените, себични руски интереси. Защо трябва да буни 

Европа? Защо му е да сече клона на 70-годишното мирно Status quo?  

Възможен отговор: Путин действа под напора на дълбоко присъщи(?) на 

руската душевност/световъзприемане (= месианство, изключителност, ...) 

мотиви. Това в досегашните ни разсъждения (вж. Част първа) нарекохме 

архаично поведение, чиято върховна ценност е пространството, сиреч- 

неговото настъпателно обсебване-овладяване и защита-опазване от 

геополитическите (често набедени за) съперници. Следващият автентичен 

руски текст подкрепя подобна хипотеза: „Войната на Русия срещу Запада вече 

започна. ...страната вече е съвсем друга. Откъде изпълзяха този примитивен 

милитаризъм, тази ретроградност, това помрачение? ... Защото хората на 

Запад искат просто да живеят нормално и в мир, докато руснаците са готови 

да умрат за героичната идея ...Сега скандират: „Путин! Путин!‖[13]. Той е 

узурпирал душата на обществото, защото притежава интуицията да дава израз 

на народната воля. Путин олицетворява мъжкарството, православието, 

бляновете да бъдем велика сила - все архаични, митологични, мрачни неща. 

Митологичното съзнание постепенно завладява Русия... Руската интелигенция 

се е превърнала в малко островче сред тъмата и вече не може да отговори на 

въпроса: Защо народът толкова лесно се отказа от свободата си?― [1]. Сякаш 

руснаците искат наново да изживеят своята история и то подбрани патетични 

сюжети от нея. Стане ли, то ще бъде не драма, а  гротеска. Игра, на която 

светът ще се диви, защото в съвременния свят вече няма географски простор, 

съотв. и оправдание/разбиране за архаично поведение.  

Отключващ мотив на подобно архаично начинание/поведение е 

незадоволеността/―обидата― от сегашното мирно Status quo, желанието даже 

за възстановяването на Status’quo antes на съветските имперски времена или 

поне постигане на по-изгоден от настоящия мир за Русия? Нещо като 

изтръгване на концесия: „Дай Нещо на руснаците, че да мирясат...― Тънкостта 

на путиновия блъф се крие в това как да постигне максимално възможната 

милитаристична демонстрация, която все още да не превръща Русия в 

предстояща реална заплаха за Запада. (Военните паради са подходящо 

средство за това.) Подобна, макар и разгадаема опасност бавно разслоява 
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геополитическото обкръжение на Русия и отнема свободата на действие на 

всички руски приятели-симпатизанти-съседи. Те стават, без да го желаят, или 

нейни явни клиенти (в редките случаи като Сърбия?) или ограничават своите 

(ставащи силово-рискови) връзки с Русия (това като българският или даже 

немският
109

 е по-честият случай). Сумата от двата противоположни процеси 

(pro- и anti-) е отрицателна; тя води до руско осамотяване. Поради което Русия 

търси постоянно заслон в Китай, че даже и в BRICS.  

Кое е Нещото (= откупа, разменната монета), с което Русия може да 

сдобие преди процесът на нейната агресивна (само-)изолация да се е 

превърнал в реален всеевропейски риск-конфликт?   

14. Настойничество без отговорност? 
Status’quo Limitrophi. За да спасят Руската империя Горбачов и Ельцын 

пожертваха нейните две най-проблемни части: първият- 

евросоциалистическата, вторият- друговерската. Възвръщането наново на 

тези веднъж загубени имперски пространства трайно би разболяло Русия. 

Status’quo antes от соцвремената е както непостижимо, така и вредно за нея. 

Русия би се оказала натоварена с отговорности, които тя нито морално, нито 

финансово би могла да понесе; това доказано се оказа руската илюзия на ХХ 

век. Путиновата борба е за Друго Нещо; той желае да сведе руските имперски 

амбиции в Европа до аморалното Настойничество без отговорност, сиреч до 

геополитическото етаблиране на Велик Limitroph (вж. Част втора)
110

.  

Това е защитен прибой пред „острова Русия― (по В. Цымбурский), 

защото разрешава с епизодични политически, дипломатически, стопански и 

даже крипто-военни рейдове (примери: Донецк, Луганск, че и осуетеният 

навремето си в Косово) да възпрепятства установяването на антируски или 

даже на само русоскептичен ред в „своето― пост (-съветско, -соц-) 

обкръжение.  Крипто-военни ще рече, че руската битка за Великия Limitroph 

става на чужда земя и то чрез подставени, „освободителни, антифашистки― 

сили. Ако Русия успее, тя ще се докаже като империя, но вече с набора от 
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 Дългогодишният координатор на правителствените германо-американски отношения Karsten Voigt за 

промяната на досегашната германска политика на безрезервно сътрудничество с Русия в политика на 

„Сътрудничество, където е възможно, на предотвратяване на рисковете и отразяване на 

опасностите, там където се налага“(= “Zusammenarbeit, wo moeglich, Rissikovorsorge und Gefahren-

abwehr, wo noettig.”нем.[15]) 
110

 “Попитах един от съветниците на Путин: "Какво иска Русия в Украйна?". Той ми каза: "Не съм в 

позицията да питам направо. Но ... как разбрах. Попитах го: "Владимир Владимирович [Путин], 

какво Обама иска в Украйна?". На което той [= Путин] ми отговори: "Ами какво иска, иска 

тотален контрол и никаква отговорност". На това моят събеседник каза: "И ние [= руснаците] 

искаме това". [8] (вж. Част втора - власт без отговорност!) 
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имперски атрибути- васали, клиенти, със зависим от нея антураж (колко 

ласкателно!), военни бази и териториални ексклави.  

Да принадлежиш към Великия Limitroph е със сигурност най-опасната 

опция за граничните/родствени на Русия страни. Това за тях означава Хаос 

или по-образно казано: руско провокирана версия на актуалните събития в 

Близкия Изток и Северна Африка. Бежанската вълна към Европа, по някой 

атентат тук-там, но преди всичко нечий (неруски, но с руска благосклонност) 

експанзионистичен набег в „Стратегическата дълбочина― сякаш очертават 

възможните „хибридни― ходове. Под нечия трябва да бъдат разбирани 

фундаменталистките или (около-)македонските/косовските аспирации. 

Последните станаха актуални покрай битката „Заев versus Груевски―. Лавров 

безпогрешно беляза/съживи Македония като слънчевият сплит на Балканите, 

даже и на Средна Европа, но забрави да спомене и руското присъствие. 

Мнение за него от самото място на събитието и по-точно от Куманово: 

„Македония е пресечна точка на голяма операция – възвръщането на Русия на 

Балканите ...България да стои настрани от тази центрофуга ...―[12] 

Дотук бяха геополитически разсъждения или такива, които завършват с 

географо-политически изводи (затова: Гео-Политика). Това ще рече, че на 

държавите-участнички в геополитическия конфликт или сътрудничество 

гледаме като на идеологически кохерентни. Те се борят помежду си или пък 

си помагат, но не по силата-изискванията на идеологията на господстващата 

класа (това се оказа Голямата илюзия за социалистическа общност!) или (вкл. 

християнския) морал, а следвайки неотменимостта на географското им 

съседство и присъщия нагон за съперничество-господство-алчност-

присвояване, своего рода „геополи-тически дарвинизъм―. И поради това няма 

различия в неозаптената геополитика на царска, на болшевистка и на 

путинова Русия спрямо България. Тази руска геополитика (чиито корени са 

заложени още в XVIII столетиe) цели контрол и в крайна сметка разпореждане 

с Българското. Нещо от рода на междувидовата борба - вълчи свят. По-

силният оцелява и затова той трябва да множи силата си; ще го нарека 

имперски комплекс-нагон, разпространен и всред обикновените (не само 

управляващите) руснаци . 

Не гео-, а олиго-политика. Гореописаното обяснение и по-точно 

описанията на руската мотивация в тях са опасни и за самата Русия, защото 

сплотяват Европа в антируски отпор. Има ли и друго обяснение на 

случващото се, което би оставило Европа само зрителка, макар и не 

равнодушна, на идните руски събития? Събития, не преливащи извън руската 

държавна територия. Такъв ще е случаят ако Путин защитава (преднамерено 
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или не е без значение) интереси, които са класово-кланови. Неговите лични 

или на олигархичната каста, към която по силата на личното си богатство 

принадлежи? „Относно Путин всичко е много просто. Той е може би най-

богатият човек в Русия, натрупал е огромно състояние – тези факти са добре 

документирани ...Той пази властта и богатствата си, инструментализирайки 

всичко, включително Църквата, в своя полза." [2] 

Иначе казано - има ли и марксическо обяснение на евентуално 

вътрешноруски развития, за които геополитиката (бидейки надкласова) е 

сляпа? Ако приемем, че олиго-чиновническата каста, която управлява Русия 

иска и да притежава империята (трайно, едва ли не с „нотариални актове―), то 

ние сме свидетели на класово разслояване, което по силата на особените 

руски обстоятелства е взривоопасно. Към особените руски обстоятелства 

причисляваме клепто-произходът на богатствата, техния неприлично голям 

размер и нескритата им демонстрация всред скромната, даже бедна среда на 

обичайния руски бит. Винаги е било така и поради това руските народни 

бунтове са „слепи и разрушителни.― Това е (бил) големият страх на руските 

елити, вкл. и на днешния.  

Следващото твърдение, по-скоро опасение ще прозвучи банално, тъй 

като е многократно доказала се обществена манипулация. Тя се състои в 

отприщването на набраната през последните години народна неприязън, 

станала злоба и даже ожесточение в коловоз, водещ извън страната. За тази 

цел Путин
111

 конструира илюзорни външни заплахи и набеждава за врагове на 

руснаците (на всичките тях!) техни добри съседи, често и довчерашни 

съюзници, някои даже още русосимпатизиращи.  

Но тъкмо с такова неусложнено мислене „... Путин постигна една от 

целите си – той възстанови легитимността [= широкото обществено 

одобрение] на правителството ... Появиха се [руски] хора, които започнаха да 

развяват червени знамена, появиха се патриоти, получи се един доста широк 

национален консенсус, базиран на два стълба – от една страна, 

конфронтацията със Запада, а от друга, Путин като командир на една обсадена 

крепост.― [10].  

                                                 
111

 „... след ... краха на комунизма, Русия се обърна към своето минало,... култура и ...история, 

обединявайки се около идеята за възстановяването на някогашното си величие, от което толкова 

успешно съумя да се възползва и президентът Путин. Днес мнозинството руснаци ... се сплотяват и 

се готвят за отпор.“ [3] 
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Вътре в крепостта, чиито девиз е „Русия е особен вид цивилизация―
112

 

животът официално се организира около консервативни ценности: 

православието, отечеството, семейството, войнството, чинопочитанието, 

самодържавието (а защо не и монархията?)
113

...Основната, неспоменавана 

ценност е обаче общественото спокойствие около актуалното класово-

кастово-кланово Status quo. В обсадената крепост желаното поведение е 

издържливостта, а голямата опасност- предателството отвътре. Това е живот в 

„извънредно положение― при ограничени свободи. И пак е по-добре от 

истинската война. И затова споменът за войната трябва да бъде поддържан 

жив и вездесъщ. Но само споменът; конфликтът трябва да остане здраво 

закотвен в полето на виртуалността. Иска се държавническо (и 

разузнаваческо-интригантско) умение за подобна игра, която да не разреши на 

опонента (Angela Merkel или всеки друг) да си отговори на въпроса: „Доколко 

само(?) виртуални са руските намерения?―. 

Отговорността на българите. Това превратно руско поведение жъне  у  

не-руснаците засега само озадачаване. Приеме ли се то от тях като заплаха 

започва ескалацията на противопоставянето, която често завършва със силов 

конфликт. Ако обаче заплахата отначало бъде игнорирана, тя ще събуди (ако 

това вече не е станало) у Путин първо идеята, а после и решимостта му да 

конструира „мирно―-хибридно, стъпка по стъпка, Великия Limitroph (вж. Част 

втора). Този (уж само-)защитен околоимперски пояс
114

, е вместен върху 

територията на близката, (доскоро соц-)чужбина. Сдобиването с такъв пояс-

прибой, Ничия земя е несъкрушим PR-аргумент за руска (консолидираща 

социалното Status quo!) себевъзхвала.  
                                                 
112

 Александър Дугин (вж. Част втора) е още по-ясен: „На Запад човешките права са над тези на 

колектива, в ислямския свят религията е над правото на отделния човек, в Русия това са правата 

на общността ... Русия е особен вид цивилизация ... със собствени представи за морал, етика, 

религия, власт и политика ... Евразия ... това е Русия и нейните партньори Турция, Иран, Китай. 

Постсъветското пространство, което включва и Монголия. И част от Източна Европа – България 

или Сърбия ...“ На езика на интервюто: „Im Westen stehen die Menschenrechte ueber denen des 

Kollektivs, in der islamischen Welt steht die Religion hoeher als das Recht des Einzelnen, in Russland sind es 

die Rechte der Gemeinschaft ... Fuer Dostojewski und die Slawophilen ist Russland eine besondere Form der 

Zivilisation ... Mit eigenen Vorstellungen ueber Moral, Ethik, Religion, Macht und Politik... Eurasien... - das 

sind Russland und seine Partner. Die Tuerkei, Iran, China, Indien. Der postsowjetische Raum, der sogar die 

Mongolei einschliesst. Und einen Teil Osteuropas - Bulgarien oder Serbien. Wie genau die eurasische 

Integration vonstattengehen wird, muss man sehen.” [16] 
113

 Идеите за собствена, различна от европейската, руска цивилизация не са повсеместно споделяни в 

Русия: „Der Historiker Andrej Subow sagt, die Idee von der eigenstдndigen russischen oder eurasischen 

Zivilisation sei ein Trugbild. Sie sei nichts anderes als eine kuenstliche Isolierung Russlands von der 

uebrigen Welt und Ergebnis eines kulturellen Primitivismus...” [16] 
114

 Геополитическият смисъл на Великия Limitroph като прибой около „острова Русия― е формулиран от 

Вадим Цымбурский и внедряван от Александър Дугин. 
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Под какъвто и да е ъгъл да наблюдаваме и тълкуваме руските мотиви 

и/или намерения (било като гео- или великоруски, било като олиго-, 

изповядвани само от руския елит) ние стигаме пак и пак до един и същ техен, 

желан от руснаците, завършек: етаблирането около „острова Русия― (по 

Цымбурский) на зона на Хаоса, евфеместично наречена Велик Limitroph. 

Почти непосилна задача за Русия, но за да стъпи на Балканите ще и стигнат 

силите. При евнт. конфликт в Македония ще може даже да разчита и на гръко-

сръбска (само?) симпатия.  

Големият въпрос е дали България сама ще може да предотврати 

хибридните попълзновения на наша територия или ще се осланя изцяло на 

съюзническата солидарност и така ще отвори широко вратите пред Големия 

конфликт на Русия със Запада? Затова трябва да се браним сами и да удържим 

поне дотолкова и дотогава, че изборът ―хибридна война или голям конфликт‖ 

да не бъде предизвикан от немощта на България. 

15. Консервативната революция. 
Vox Populi. Изложените (гео-политическото и класово-марксисткото) 

тълкувания на актуалния руски феномен го представят като само болестно 

отклонение от общоприетата модерна норма, нещо от рода на пътен инцидент 

в общия спокоен вървеж на Европа (озаптила архаичния нагон за господство-

алчност) към мир и сговор.  

А ако не е така? Този неочакван въпрос възникна в хода на досегашното 

изложение от факта, че тази очевидна за всекиго настъпателна путинова 

политика (вкл. и на намеса в българските суверенни дела) среща обществена, 

даже народна подкрепа в Русия. Vox populi! И двамината горецитирани – 

Кръстев и Алексеевич са озадачени от това всеобщо отъждествяване на Путин 

с Русия, с доброволното делегиране нему на народната свобода. Ако това е 

действителен, а не PR-факт, то не е ли това акт на резигнация на руския 

народ, на примирение, настъпващо след голямо разочарование (в случая – от 

либералните идеи) и последвало го „прозрение‖(?). Накратко - израз на 

безизходица!? Така започват революциите, както кървавите, така и мирните, 

вкл. и консервативните.  

Само права!? И българите и руснаците преживяха през последния век 

подобни събития и се сдобиха със сходен опит. За тях „...масовият [поне 

доскоро планомерно внедряван либерален] възглед си представя идеалното 

обществено устройство като полярна партийно-представителна демокрация. 

Неговото изграждане стъпва върху Декларацията за правата на човека и 
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гражданина
115

 от 1789 година, чиято основна  ценност е равноправието 

(забележете! Но не и равноотговорността) на всеки поотделно. Естествено е 

при подобно ценностно степенуване на правата/отговорността на личността с 

акцент върху правата да бъде отприщен пътя на ...нарастваща безотговорност 

на личността спрямо обществото. Процесът тече вече двеста години в 

страните от християнския културен кръг и неотстъпно култивира поведение 

на епикурейство-консумация-егоизъм като възпитава безотговорни 

индивиди.[4]‖ 

„В ...маргиналните обществени групи тази безотговорност достигна [до] 

потресаващи прояви - вулгарна масова престъпност-долу, а по върховете - 

корупция и присвояване на общи блага ... Партиите, които канализираха... 

демократичните процеси, се оказаха негодни и затова те, всички, заедно и 

вкупом, загубиха властта. Властта им бе отнета от нещо, което засега 

[цитираният текст е от 2001 г.]  можем да кажем, че е НЕ-партия―.[4] „...17 

юни [2001 г. б-]е инстинктивният избор
116

 на един народ [българския!], 

познаващ утопиите на социализма, но и опознал в последните 12 години 

[става дума за времето 1989-2001 г.] безкрупулността, аморалността, 

корупцията и загърбването на общите интереси заради дивия егоизъм...‖[7] 

Тази НЕ-партия не успя да придобие характер и плътен образ, поради което бе 

сразена от съвзелите се от удара на 17 юни 2001 г. български либералстващи 

партии в сговор с чуждестранните опасения от монархическа реставрация.  

И извън България консервативната революция постави под съмнение 

удобната партийно-парламентарна игра, чиито правила обаче повечето от 

европейските избиратели бяха прозрели. „...те [французите в 2002 г.] отказват 

да се самоопределят било като леви, било като десни. [Нещо повече -]… 

Възобновяването на политическото поляризиране на дясно и ляво очевидно 

заплашва стабилността на политическата система...―[18] във Франция. Това 

народно нежелание за политическо противопоставяне доведе Льо Пен
117

 до 

президентски балотаж в 2002 г., а година преди това направи от Берлускони 

премиер на Италия; и двамата днес - първи путинови симпатизанти, даже 

приятели.  

                                                 
115

 La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, август 1789, Версай 
116

 „Това бе избор на отговорността пред свободата на личната безотговорност. Това бе избор в 

полза на правата на личността, но само заедно със задължението да се работи за общото благо. 

Това бе избор на обвързването на личния успех и изгода с морала и почтеността - нещо, която 

никоя политическа [либералстваща] доктрина не предложи досега [текстът е от 2001 г.] на 

България.“[7]. 
117

 Постигнал нещо немислимо - да обедини френската левица и десница, гласували заедно срещу него. 
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Руският вариант на българския прецедент. Днешният политически 

(въз-?)ход на Русия към авторитарен режим бе предсказан, даже подсказан от 

гореописаните политически събития в България от 2001 година. Същата 

година, когато Путин дойде на власт, той имаше пред себе си този (изненадал 

света!) български опит и впоследствие успя да избегне неговите грешки. 

Съвсем навреме той предложи на руския народ като консервативна 

алтернатива на либерализма не нещо от рода на НЕ-партия, а познат модел – 

единственият, оказал се успешен в историята на руснаците. Моделът на 

централизиран и авторитарен режим (на Романови, на Сталин,...).  

Моралното основание на подобен режим е легитимното „Право на 

сигурност. Пътищата към нея са много и всички те са нравствени. Най-

достойният начин да се изтръгне една държава от манипулиране ... е да се 

изоставят идеите за отказ от държавен суверенитет в името на наднационален 

идеал. Целта е да се изгради достатъчно голяма собствена отбранителна мощ. 

Това предполага частично затваряне на страната, изхвърлянето от нея на 

чуждата агентура, мобилизирането на собствените, ако са достатъчно големи, 

материални и нравствени ресурси. Това е пътят, по който ще тръгне Русия 

[Тези думи са от 1994 г.]. Правила го е често, и то винаги с успех [6].― И тя 

тръгна. 

Тъкмо този, сега вече – путинов, централизиран и авторитарен режим бе 

евфемистично контрабандиран в политическия (както български, така и 

руски) език като безобидно звучащата конструкция „властови вертикал (= 

авторитарна схема, при която надолу текат инструкции, нагоре – 

информация!).― Като опора на ―вертикала― днес открито се заявява „Руската 

Православна Църква, която поддържа моралните ориентири на обществото и 

отказва да признае либералните крайности ...―[3], но приветства 

монархическата институция. Монархическите символи и архитектурни, 

протоколни (а може би и други) атрибути
118

 вече са възстановени. Стане ли 

това Руската империя, след век погроми и безчет смърти, ще е възстановила 

своето светогледно/мирополагащо триединство: Православие, Самодержавие, 

Народность - консервативната руско-царска (и провокативно конструирана) 

антитеза на европейския либерализъм и неговите Liberté, Égalité, Fraternité. 

Кръговратът: Гео-Олиго-Его- Консервативната революция (вкл. и тази 

в България от 2001 г.) предложи аргументите, с които Путин спечели властта 

в Русия. Тъкмо защото е консервативна, тя трябва да е с интровертно 

поведение - опит за самоусъвършенстване и завръщане към корените, опит за 

                                                 
118

 Защо всички евродемократи да се прехласват единствено по ставащото в двора на Queen Elisabeth? 
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консолидиращи промени без(!) социално противопоставяне, нежели 

кръвопролития и насилия. Сега в Русия сякаш става обратното.  

Консервативна (контра-)революция, сиреч – реставрация Европа 

преживява с 18 брюмер (мъгливият месец ноември) 1799 г., когато Наполеон 

узурпира властта във Френската република, аплодиран от народните, 

предимно селски маси. Пет години по-късно той се самокоронова като 

император на републиката (на народа!). Франция се консолидира; последва 

небивала дотогава за Европа геополитическа експанзия на „революционните, 

освободителни войски―. 

Повторението на минали трагични събития съвсем не винаги е фарс, а 

по-често е историческа поука – сърцевината и смисълът на историята. Ergo, в 

резултат на народната подкрепа
119

на авторитарния режим на Путин е 

оправдано да очакваме също експанзия - териториална, пропагандна,... (= 

хибридна?). Вече знаем каква силна собствена геополитическа динамика 

отприщва народната преданност към водача, единението на водач и народ: 

―Fuehrer befiehl, wir folgen Dir.‖ Войските, които нахлуха в СССР на 22 юни 

1941 г. се себепредставяха също като „революционни, освободителни 

войски.― [5] 

„Властовият вертикал― вдъхва на народа усещането за държавна мощ и 

историческо призвание-мисия. Народът се отъждествява с водача. 

Народ+Водач заедно постигат единна и действена, при това персонифицирана 

Воля - съвършенният инструмент, който идеологическата и геополитическата 

експанзия познава. Малцина властници устояват на изкушението да използват 

предложилия им се „исторически шанс― Сега или никога! Експанзията в този 

случай не е цел сама за себе си, а суетната демонстрация, че силната власт се е 

доказала, самовъзпроизвеждайки се като още по-мощна. Тази себедостатъчна 

динамика на властта е третият възможен мотив на путиновата 

експанзионистична политика; по-непредвидим е и от великоруската гео- и от 

олиго-мотивацията на класата. Този мотив е остро субективен и поради това 

ще го назовем его-мотивация
120

.  

                                                 
119

 "89% опрошенных АНО «Левада-центр» высказали одобрение в отношении деятельности 

президента России." [13] 
120

 Иначе казано от Иван Кръстев: "Man kann korrupt sein und gleichzeitig eine Mission haben. Wenn es nur 

darum ginge, sich zu bereichern, haette der Kreml nicht die Krim annektiert. Wer schon ein paar Milliarden 

zusammen-gerafft hat, kann durchaus beginnen, sich Gedanken ueber seinen Platz in den 

Geschichtsbuechern zu machen." [= натрупалият милиарди започва да разсъждава за своето място в 

учебниците по история, нем.] [17] Означават ли тези думи, че (русо-, славо-)месиянството е 

достатъчно оправдание, даже основание за корупция? 
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В относите си със света Русия бива водена и от трите описани мотиви. 

Ако има промени то те се дължат на смяната на водещия мотив: Гео – Олиго 

– Его. Това е архаичен кръговрат, при това – вечен. Последният исторически 

кръг бе: Гео-болшевизъм, Олиго-перестройка, Его-путинизъм. Смисълът на 

тази последователност е, че след гео-териториалната експанзия идва 

дестабилизиращото олиго-(клепто-)разпределение на общопридобитото, което 

налага на свой ред авторитарното его-консолидиране-―оздравяване― на 

системата. Веднъж това постигнато кръговратът продължава–следва 

поредната имперска експанзия
121

.  

Гео-Олиго-Его-мотивацията е моторът, задвижващ през век(?) 

приливните вълни на атиловите империи (вж. Част първа). С премахването на 

едно от трите звена атиловата империя се превръща в нищо повече от само 

голяма държава. Обезсилването на първото звено става с твърд, даже силов 

отпор, премахването на второто – със стопанска инициатива, необременена от 

монополи и престъпност, а на третото - с будната съвест на гражданското 

общество. 

Тревожен, при това - актуален симптом. Македонската тема, както бе 

изговорена от Лавров, не е руска цел сама по себе си, а симптом[12] за това, 

че Русия по силата на Гео-Олиго-Его-мотивацията вече експандира; тя гради 

своя Велик Limitroph (вж. Част втора) - силовото поле, което гравитира около 

руски полюс (= Москва). Тя иска само (!?, нали са стратегически-глобални 

съюзници) да омаломощи засега единствения полюс
122

-съсредоточие на 

световната сила в ръцете на САЩ като го противопостави на няколко други 

полюси. Един от тях трябва да е непременно руски, а други като бразилският 

и южноафриканският да му служат като алиби. Но на китайския полюс Путин 

държи да разчита
123

.  

Руският полюс по силата на многополюсното геополитическо мислене 

трябва (подразбиращо се) да е обзаведен с Нещо като прибой, Glacis, Ничия 

земя, царство на Хаоса - пояс от зависими държави, под контрола на Москва, 

без обаче това да ангажира самата нея. Много отдавна имах колега, бе 

                                                 
121

 Според Александър Дугин идвал бил вече редът на „... новый имперский цикл“. 
122

 Некоректно използване на понятието полюс. Той не може да бъде един единствен, нито да са повече 

от два. 
123

 “Auch der erhoffte weisse Ritter [= бял рицар, спасител, нем.] … aus dem Osten blieb aus: Dass China in 

die von dem Westen gerissenen Luecken springe, sei fuer Russland fatalerweise ein Luftschloss [= въздушна 

кула, неосно-вателна надежда, нем.], sagte ein Moskauer Branchenexperte, ...Die grossen Banken in 

China … halten die Vorgaben (= спазват предписанията, нем.) aus Amerika auch voll ein … und geben 

kaum Geld an russische Institute … Sehr zum Aerger Moskaus hilft China nun lediglich … bei staatlichen 

Infrastrukturprojekten in der Russland aus.”[14] 
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кубински комунист - арх. Alfonso Gutiérrez. Той: „И Куба и България сме 

зависими от СССР, но за разлика от вас и за наше щастие, Москва е на 10 

хиляди км далеч от Хавана.― Многополюсен свят ли? Добре е за Русия, а може 

би и за света, но за България ще означава руско (грандоманско-дребнаво) 

опекунство при това без оглед на последствията за потърпевшите българи. 

Каквото си беше и руско-съветското, сиреч настойничество без отговорности.   
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