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1.
Накъде след „края на историята“ или
как Берлинската стена затрупа света?

От четвърт век светът живее във вакуума на перманентната нестабилност. Геополитическа, икономическа
и социална, да не говорим за израждането на човешката
природа чрез явления като тероризъм, садизъм, сатанизъм, педофилия, еднополови бракове, търговия с жени,
деца, органи и т.н. И преди са съществували, но вече
се смятат за неизбежни атрибути на хиперлибералната,
„безкласова“, дигитална цивилизация. Тоест – част от
цената за безпределната „свобода“…
В същото време отдавна се изпариха илюзиите за
един демократичен и хармоничен свят такива, каквито
бяха лансирани след рухването на Берлинската стена и
разпада на Източния блок в края на 80-те и началото
на 90-те години на XX век. Нещо повече – в момента
планетата е много по-несигурно и по-неприятно място за живеене в сравнение с епохата на идеологическа
конфронтация и военно съперничество между Запада
и Съветската система.
Прибързани се оказаха концепциите на теоретици
от рода на американския политолог Франсис Фукуяма, който през 1992 г. провъзгласи „края на историята“. С поставянето на тази финална точка съветникът
7

на Джордж Буш-старши заяви своето разбиране, че
либералният капитализъм се е превърнал във връхна
и окончателна фаза на човешката еволюция и по тази
причина може да се смята за оптимална форма на социално устройство. Каква пародия на фона на последвалите събития, довели до най-тъжния период след
Втората световна война…
По ирония на съдбата именно рухването на Берлинската стена, приветствано като „новата Френска революция“ два века по-късно, извести началото на безкрайни катаклизми и трагедии по цялата география. И
не заради обединението на Германия и разрушаването
на мрачния Рубикон край Бранденбургската врата, а
заради взривяването на глобалното равновесие. Двуполюсният модел, балансиращ между Вашингтон и Москва върху реализма на взаимното ядрено възпиране,
бе заместен от един крайно монополизиран вариант. И
така цивилизацията критично се разклати на единствения си крак, стъпил в градината на Белия дом.
Оказа се, че е настъпил не „краят на историята“, а
триумфът на „управляемия хаос“, формулиран като социална технология от американския институт „Санта
Фе“. Авторите на тази доктрина Джин Шарп и Стивън
Ман твърдят, че за постигане на външнополитическите интереси на САЩ е нормално да бъде провокиран
безпорядък в различни държави. А инструментите на
тази концепция станаха добре известни от „демократичните“ и „цветните“ революции в Източна Европа,
Северна Африка, Близкия изток…
В новата „Библия“ на еднополюсното господство
черно на бяло са записани похватите за дестабилизация и манипулация, с които в България се запознахме
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отблизо по време на т.нар. протести на „умните и красивите“ през лятото на 2013 г., последвали падането
на ГЕРБ от власт. Основният организационен фактор
е интернет, а ключовите категории са: „гражданска
активност“, „защита на демокрацията“, „борба срещу
олигархията“, „смяна на системата“. В нашия случай –
чрез реставрация на режима на Бойко Борисов и в
полза на кръга „Капитал“?!
И още – „долу всяка държавна регулация“, заплашваща монополните печалби на чужди инвеститори,
банки, търговски вериги, ЕРП-та, ТЕЦ-ове…, както
и преференциите за производителите на зелена енергия, плащана десетократно от масовите потребители
на ток…
Чрез тези и още подобни хватки от арсенала на „управляемия хаос“ в общественото съзнание бе наложена цяла система от „Божи заповеди“, поднасяни с повод
и без повод като „евро-атлантически ценности“. И както можеше да се очаква, този болшевишки наръчник
за „правилно мислене“ стъпи на няколко крайъгълни
камъка.
Първо – всеки икономически, финансов или социален проблем намира безпогрешно обяснение чрез
заклинанието за „невидимата ръка на пазара“, която
подрежда всичко и всекиго. Разбирай – винаги и навсякъде в полза на олигархичната хунта, финансовия
капитал и партийните им измекяри. Загубите от рулетката на „казино-капитализма“, естествено, остават
за сметка на малките хора…
Второ – интересът на САЩ е изначален и задължителен за планетата. Всяка поредна военна агресия
на единствената свръхсила се облича в хуманитарно
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алиби в полза на „демокрацията“ и „човешките права“.
Трето – за всеки казус има дежурно обяснение, отвеждащо към СССР, съответно Русия, и „комунизма“,
каквото и да означава това.
Четвърто – граници, суверенитет, държавност и законност нямат никакво значение, когато става въпрос
за интереса на Щатите и техните съюзници. А за да бъдат постигнати целите на глобалния приоритет, са добре дошли всякакви рискови елементи от обществото –
криминални престъпници, десни екстремисти, националисти, частни паравоенни формации, религиозни
секти и фанатици, дегенерати и маргинали. На тях и
подобните им всичко е позволено и простено, стига да
бъдат попътни на „евроатлантическите ценности“.
За израждането на днешното зомбирано и управляемо човечество изключителна роля играе глобалната
мрежа, превърнала се в основно оръжие на еднополюсната диктатура. В България дори се стигна до публичен
линч срещу инакомислещи под формата на „Черен списък“, озаглавен „Комисари на подмяната“ и включващ
критици на платените протести в София през лятото
на 2013 г. Този „демократичен акт“ се случи като логично следствие от дългото промиване на мозъци чрез
изключване на втората мисловна система.
Съвременниците постепенно започнаха да възприемат света в черно и бяло. С помощта на два мистични
ориентира: „доброто“ – изгодното на САЩ, и „лошото“ –
каузата на „комунистите“ и Кремъл. В тази координатна система за осмисляне на битието въобще не остана
място за нюанси и условности. И така абсолютно капиталистическа днешна Русия бе приравнена с бившия СССР за разлика от много по-социални, в някои
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отношения даже социалистически държави, като скандинавските, Австрия, Белгия, а защо не и Франция?
Жителите на информационната планета все потрудно проумяват, че идеологията и политиката никога не са черно-бели. Доброто и злото и при „лявото“, и
при „дясното“ се дължат на субективния фактор. На
хората и тяхната практика. От партиите и църквата до
банките и армиите…
За да се стигне до масовото, почти крепостно, невежество на границата между XX и XXI век обаче, основната причина бе разпадът на Източния блок. При
всичките си несъвършенства, абсурди и извращения
т.нар. социалистическа система в продължение на
70 години бе реална антитеза на капиталистическата
философия и практика. Освен това СССР бе успял да
създаде верига от съюзници и сателити не само в Източна Европа, но и в Африка, Азия и Латинска Америка. А предният пост на алтернативата бе Куба, намираща се на 177 км от Флорида…
Съществуването на световната лява общност постави на сериозно изпитание традиционните позиции на Атлантическия блок, включващ САЩ, НАТО
и страните от Общия пазар, предшественик на ЕС.
Особено след като СССР постигна равновесие и дори
превъзходство в ядреното въоръжаване и най-вече в
областта на космическите технологии. Независимо от
разликите в стандарта на живота и равнището на потреблението в полза на Запада, Варшавският договор
и СИВ гарантираха на своите поданици някои немаловажни предимства като социална сигурност и спокойни старини. Без стрес от безработица и финансови
катаклизми…
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И изведнъж цялото това геополитическо равновесие, установено в рамките на четири десетилетия след
Втората световна война, рухна като картонена кула
през 80-те години на миналия век. Дали обаче този
„хепиенд“, бурно приветстван от наследниците на нацистките колаборационисти в Източна Европа, от западния елит, от неговите придворни в партиите и медиите плюс немалко маргинали от разни жанрове, бе
научна закономерност?
Напоследък битува масовото клише за неизбежния
крах на комунистическата система, влязла в противоречие с екзистенциалната ДНК на „хомо сапиенс“ за
его, притежание и собственост. Към този класически
аргумент, естествено, се добавят и припеви за конкуренцията, пазара и прогреса, извиращ от състезанието. Впрочем това са христоматийни кодове към
човешката природа, валидни и по време на анатемосания социален експеримент между 1917 и 1989 г. С тая
разлика, че пещерният нагон за изяждане на ближния,
налаган като върховна ценност от пазарните талибани, бе ограничаван в рамките на фундаменталната
идеологическа доктрина на марксизма. Утопията за
справедливо общество не бе постигната, но социалното равновесие бе факт. За ножицата между върха,
средата и низините – по-нататък в книгата…
Как обаче една социалнополитическа система, базирана върху най-голямата по територия ядрена държава с 250 милиона население и още 100 милиона във
Варшавския договор и СИВ, военният и икономическият блок под крилото на СССР, се сгромоляса за изненада и на най-върлите ù врагове? Без да броим влиянието на Москва върху десетки страни от Африка,
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Азия, Латинска Америка плюс най-различни леви, радикални, антиколониални и антиамерикански движения. От Организацията за освобождение на Палестина
и Африканския национален конгрес на Мандела през
ИРА-извънредни в Белфаст, до „Сендеро луминосо“ в
Перу. Подобно развитие, сънувано от Запада като мираж в пустиня, бе немислимо без саботаж отвътре. Ето
как постепенно се приближаваме до проклятието на
Прехода, под името Горбачов…

Михаил Горбачов се превърна в ликвидатор на СССР и
Източния блок, а Роналд Рейгън си извоюва статут
на Спасител и икона за Запада
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