
Н
а 13 март подкрепихме 
извънредното положе-
ние. Това беше правил-
ното, отговорно пове-

дение. Разбираме опасността, се-
риозността, заплахата от кризата 
за здравето на българския народ 
и сме на равнището на своята от-
говорност да вземем решение за 
обявяване на извънредното поло-
жение. Такова беше взето в цяла 
Европа и не само там. Това каза 
лидерът на БСП Корнелия Нино-
ва, цитирана от пресцентъра на 
червената партия.

След обявяването на извън-
редното положение изпаднахте в 
хаос, в неадекватни икономиче-
ски и социални мерки. Днес при-
зовавате да бъдем политиците на 
21 век, а не политиците на мина-
лото. И ние го искаме от вас, уп-
равляващите. Защото политици-
те на 21 век снощи обявиха чрез 
Европейската комисия субсидии, 
отлагане на корпоративен данък и 
на ДДС, държавни гаранции за за-

еми, безвъзмездни средства в по-
мощ на всеки потребител, спира-
не на плащанията по определена 
част от данъците, подкрепа за до-
макинствата в конкретни измере-
ния. Ето така се държат големите 
политици, държавниците на 21в. 
Какво от това виждаме в закона, 
който вие предлагате? Нищо. Как-
во виждаме от обещанията, кои-
то дадохте преди 1 седмица? Час-
тични изпълнения. Но за сметка 
на това - засилване на репресиите, 
отнемане на права, подслушване 
на хора, преследване на свобода на 
словото и т.н. Винаги може да раз-
читате на Българската социалис-
тическа партия и на нашите гла-
сове, когато предлагате отговорни 
пред националната икономика и 
българския народ решения. И не 
можете да разчитате на подкрепа, 
когато внасяте хаос в живота на 
хората, когато предлагате неадек-
ватни икономически и социални 
мерки.

Факт е, че вчера предизвика-
хте недопустима криза с решени-
ята си в правна комисия. Тук са 

тримата представители от ГЕРБ, 
които се караха помежду си. Тук 
са депутатите, които внасяхте вза-
имно изключващи се предложе-
ния едно на друго. Едва след 8 часа 
гледане на това поведение, наши-
те колеги напуснаха. И обвинени-
ето - "вас ви нямаше" не важи, за-
щото то е предизвикано от неже-
ланието да участваме в този хаос и 
неадекватност. С икономическите 
мерки, които предлагате, не пома-
гате, не гарантирате спокойствие 
и сигурност на работодателите. 
Вчера бяхте стигнали дотам, в мо-
мент, в който модерна, съвремен-
на и загрижена Европа предлага 
да се отлага плащането на данъ-
ци, вие искате от хората да ги вна-
сят авансово на базата на деклара-
ция от 2018 г. Какво е това нещо? 
Не предлагате адекватни социал-
ни мерки, които предлагат други-
те страни в Европа и не само там. 

Къде са ви социалните мерки за 
безработните, за семействата, ко-
ито стоят вкъщи? Няма ги. Ето 
затова спрете с манипулациите и 
лъжите, че БСП е деструктивна и 
в този момент не мисли за Бълга-
рия и народа си. Напротив – всич-
ко, което е добро, ще подкрепим, 
всичко, което е против интереса 
на българският народ, на българ-
ските работещи, на българската 
икономика, няма да подкрепим. 
Това е принципно поведение, ко-
ето ще следваме от началото на 
този закон до самия край. 

Има разум в това, че трябва да 
се направят изчисления, че мер-
ките, които предлагаме трябва да 
имат своята финансова обосновка 
и да не застрашаваме фискалната 
стабилност на страната. Но докато 
предлагате 2-3 седмици да изчис-
ляваме тези неща, сметките за ток, 
за парно, за телефон ще дойдат 

при хората, които стоят вкъщи без 
работа. Ще дойде и ипотечният 
кредит. Какъв е проблемът докато 
изчисляваме фискалните параме-
три, да наложим този моратори-
ум, който предлагаме? По-късно 
ще си платят сметките, но сега, до-
като видим какви са възможност-
ите за помощ, докато видим реал-
ните възможности на държавата, 
да ги спрем и да успокоим хората, 
че в момента поне това ще им оси-
гурим – спокойствие. 

Имам един въпрос. Имате ли 
информация - има ли 1, 5 млрд. лв. 
излишък в бюджета, както беше 
преди 12 дни, или има в момента 
3, 5 млрд. лв. дефицит, както каза 
г-н Борисов на среща при прези-
дента? Някой знае ли какво е фи-
нансовото състояние на държа-
вата? 1, 5 млрд. излишък или 3, 5 
млрд. лв. дефицит? Къде отидоха 5 
млрд. за 20 дни? Ще бъда ли пра-
ва, ако направя едно допускане – 
или никога не ги е имало там, или 
са откраднати.
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Притча за мъдреца Солон 
и диктатора Пизистрат

Няма да бъдем част от хаоса 
и НеадекватНостта ви

Слово на Корнелия Нинова, председател на пГ на „БСп за България“ 
от трибуната на Народното събрание - 20.03.2020 г.

Част от платените соросоиди в България. Няма как да се поместят всички, които са взи-
мали хиляди, дори милиони левове от американските фондации  „Америка за България“ и 
„Отворено общество“ на Джордж Сорос, но ще продължим разкриването на октопода до 
последното му пипало. 

Графиката е от сайта БГ Ревизия На стр. 6

Е
дин от големите мислители на 
немската идеалистическа фило-
софия  Георг Вилхелм Фридрих 
Хегел в съчинението си „Феноме-

нология на духа“ (1807),  пише, че всич-
ки събития в историята се случват по 
два пъти. Дядо Маркс саркастично го 
допълва: „първия път като трагедия, 
втория като фарс”. Нашата полити-
ческа действителност  е на път да оп-
ровергае и двамата, защото при нас, 
както в историята, така и в настояще-
то, лошите неща се повтарят по мно-
го пъти и то не като фарс или трагико-

медия, а най-често като тра-
гедия, или както се очертава 
днес и като катастрофа.

На стр. 2

„Често заробват народа под предлог и в името на негово-
то спасение. Най-жестоката тирания е тази, която ви кара 
да слушате лъжи и заблуди, да слушате и да мълчите” 

Пиер Буаст – френски философ и лексикограф

Митко ШопоВ
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от стр. 1

Притчата, която ще ви разка-
жем по-долу ни връща в истори-
ята на древна Елада. Тя е инте-
ресна и поучителна с това, че 
сегашната ни действителност е 
повторение със сходни и дори 
по-лоши характеристики. В нея 
главните герои са двама - фило-
софът Солон и тиранът пизист-
рат. Според  едно от най-ценните 
съчинения на древногръцкия 
историк от  III в. от н.е.  Диоген 
Лаерций – „Животът на фило-
софите”, философът  Солон  от 
Саламин  е причислен към гру-
пата на мъдреците и законодате-
лите на древна Елада.  Той  пръв 
въвел в Атина сизахтията т.е. 
освобождаването срещу откуп 
на хората и имуществата им от 
робство за дългове, защото те 
получавали пари на заем сре-
щу свободата си, а сетне мнози-
на, поради липса на средства, с 
които да платят дълговете си, 
били заробвани.

Солон пръв опростил на 
длъжниците си седем таланта, 
които били част от бащиното му 

наследство и с този закон на-
речен „сизахтия” - снемане на 
бремето, принудил и останали-
те заможни атиняни да сторят 
същото. Солон също намалил 
наградите на атлетите, защо-
то според него било разумно 
да се увеличат не техните по-
чести, а единствено на граж-
даните, които са паднали за 
свободата на отечеството и, 
чиито деца се хранят и учат на 
обществени разноски. Атлети-
те според него напротив, не само 
че издръжката и обучението им 

е скъпо, но и когато побеждават 
не са безопасни, защото получа-
ват венци не борейки се сре-
щу враговете, а по-скоро сре-
щу родината си…  После Со-
лон създал и други прекрасни 
закони, които би било дълго да 
излагаме подробно, а и те нямат 
отношение към темата. Той за-
писал законите си върху дър-
вени таблици, закрепени и 
въртящи се около ос. Оттога-
ва народът се отнасял с така-
ва почит към него, че на дра-
го сърце би приел Солон да го 
управлява, но той не само не 
приел, но и когато заподозрял 
стремеж към тирания у род-
нината си пизистрат, попре-
чил, според силите си, на него-
вите амбиции. Излязъл пред 
Народното събрание, както 
пише Диоген, въоръжен с ко-
пие и щит, и несамо предупре-
дил събраните за замисъла на 
пизистрат, но и казал, че е го-
тов да помогне, произнасяйки 
следните знаменателни слова: 

„Мъже на Атина, аз съм по-мъ-
дър от едни и по-храбър от други. 
По-мъдър съм от тези, които не 
разбират измамата на Пизист-
рат, и по-храбър от тези, които 
знаят за измамата, но от страх, 
мълчат”. Съветът обаче, който се 
състоял от привърженици на Пи-
зистрат, го обявил за луд…

След като не могъл да ги убе-
ди и Пизистрат вече започнал да 
взима надмощие, Солон сложил 
оръжието си пред Съвета на во-
енноначалниците и казал: „Оте-
чество мое, помагах ти и с думи и 
дела.” След това, с цел лична си-
гурност, отплувал за Египет.      

И действително се оказал 
прав. Както пише Диоген Ла-
ерций, пизистрат бил атински 
военноначалник, завзел влас-
тта и управлявал тиранично 
на два пъти, с измама. първи-
ят път инсценирал нападение 
срещу себе си и убедил атиня-
ните да му дадат охрана. после с  
личната си силна охрана, която 
била въоръжена със сопи, уста-

новил тирания. След като изма-
мата била разкрита и тирани-
ята станала непоносима, ати-
няните въстанали  го изгони-
ли от властта. Той обаче не се 
отказал и за втори път успял 
да ги измами. За целта обляк-
ъл едно бедно, високо и мно-
го красиво момиче в дорий-
ски хитон (според Диоген, тра-
кийка и продавачка на цветя 
на име Фия), дегизирал я като 
богинята Атина палада, ка-
чил я на колесница и с нея се 
изкачил на партенона, откъ-
дето псевдобогинята   обявила 
на слисаните атиняни, че ней-
ната воля е те да бъдат упра-
влявани отново от пизистрат. 
През време на своето тиранично 
управление пизистрат посто-
янно флиртувал с простия на-
род и гледал да поддържа ви-
наги мир и спокойствие. Както 
пише Диоген Лаерций, цялата 
публична дейност на тирани-
на Пизистрат е била насочена 
единствено към това да изгра-

ди сред преобладаващата част 
от населението   харизматич-
ност на своя образ и се стре-
мял да се показва като значим 
военноначалник богобоязлив 
жрец и справедлив съдия.   За-
това според него той останал 
дълго време на власт и, макар 
че бивал прогонван, той лес-
но се завръщал отново, защо-
то това желаело заблуденото 
мнозинство, както от среди-
те на  знатните, тъй и от демо-
кратите. Едните, пише Диоген, 
той привличал и спечелвал на 
своя страна със своята дема-
гогска общителност, а другите 
— посредством това, че им по-
магал и не им пречел в частни-
те им работи; той се отличавал 
с такъв характер, че могъл да 
се погажда добре и с едните, и 
с другите. 

Кои са аналозите на пи-
зистрат и Солон у нас в днеш-
но време не е трудно да се досе-
тим. След грубата и непохват-
на прегръдка от  страна на 

нашенския пизистрат и це-
лувки по двете месести бузи 
на задокеанската Атина пала-
да, около газопроводните тръ-
би с Гърция и пред два дре-
вногръцки потира за попара, 
(думите са на премиера) вече 
сме наясно с волята на кук-
ловодите кой да ни управля-
ва. Макар че нашият прези-
дент, също като Солон, запо-
дозря стремеж към тирания и 
сне доверието си от родния ни 
пизистрат, който не без изма-
ма и с подкрепата на заблуде-
ното електорално мнозинство 
и крадливата шайка от псев-
додемократи и псевдопатри-
оти, вече трети мандат е узур-
пирал изпълнителната власт, 
а опозицията проспа сгодния 
случай да не позволи той да 
циментира своето тиранично 
управление. Глухи останаха за 
неговите предупреждения де-
путатите от парламента, дори 
тези, от опозицията от БСп, 
ги подцениха. ошашавени от 

истерията около коронавиру-
са, те като един гласуваха за 
някакъв неясен закон за из-
вънредно положение, без съ-
държание на мерки за борба 
с пандемията, но целящ да ук-
репи  властта на тирана. 

Сега, след дадените му пъл-
номощия от неадекватния пар-
ламент, тиранът се готви да за-
държи изплъзващата му се вече 
власт, този път със  силата на 
„сопите”.

„Времето ни изтича като 
пясъчен часовник, ако вече не е 
изтекло. Законът за извънред-
ното положение днес е закъснял, 
а утре ще е безсмислен. Гответе 
се за военно положение.” Това 
заяви на 17.03. т.г. в правната 
комисия главният прокурор 
Иван Гешев, който дойде в На-
родното събрание по време на 
обсъждането на Закон за мер-
ките по време на извънредно-
то положение. Ясен сигнал, че 
за управляващите по-важно е 
удържането на властта на вся-

ка цена, отколкото  мерките за 
спасяване живота и оцелява-
не на най-уязвимите катего-
рии граждани в развихрилата 
се биологична и икономиче-
ска криза. примерът, с прахос-
ването на парите от ненужния 
правителствен самолет, така 
необходими за истински нуж-
даещите се във вихрещата се 
вече  криза за „атлетите” т.е. 
за изграждане на две спорт-
ни съоръжения за футболни-
те клубове "Ботев" и "Локомо-
тив", както и 3 млн. лв. за ста-
диона в Шумен, е много пока-

зателен за безотговорността 
на управляващите.  

В заключение на поуките 
от притчата и нейните българ-
ски аналози: Прокурорът Гешев 
е прав в едно, че „времето ни из-
тича”. Очакваме, че  президен-
тът, който добре познаваме и, 
който е напълно наясно с при-
ближаващата се катастрофа, 
вероятно няма да престане да 
прави всичко възможно да я 
спре с дадените му от Консти-
туцията пълномощия. Малко 
е вероятно той като Солон да 
сложи оръжие и да се оттегли, 
а ще продължи да  мобилизи-
ра енергията на народа, за да я 
предотврати. За целта обаче на-
родът, т.е. ние, трябва да излез-
ем от летаргията и стреса от 
пандемията коронавирус, и да 
го подкрепим. Така както това 
направихме по време на шест-
вието по случай 148-годишни-
ната от обесването на Васил 
Левски и мощната подкрепа, 
която му дадохме за отстоява-
не националния празник 3-ти 
март. Иначе катастрофата е 
неизбежна.  

Притча за мъдреца Солон и диктатора Пизистрат

К
азват че испанският грип 
бил сложил край на Пър-
вата световна война, но 
епидемиите – естествени, 

или предизвикани умишлено, съ-
провождат човечеството през ця-
лата история на неговото същест-
вуване. Още в Стария завет е опи-
сано как Мойсей успял да накара 
фараона на Египет да пусне не-
говия народ, окървавявайки во-
дите на Нил, за да измрат рибите 
и болести, мухи и скакалци да оп-
устошат страната. Чумата, холе-
рата, коремният тиф и испански-
ят грип обаче не са библейски ле-
генди, а съвсем истински истори-
чески факти, настъпили по време 
на регионални и световни военни 
конфликти. 

За разлика от тях „китайски-
ят“ коронавирус се прояви с не-
виждана бързина и ярост в поч-
ти мирни условия, ако не броим 
конфликтите в Сирия, палести-
на, Афганистан и някои стра-
ни от Африка. Данните за броя 
на засегнатите страни, за зара-
зените и починалите от новия 
тип вирус човеци, се менят еже-
дневно, а съобщенията наподо-
бяват фронтови комюникета. 
На 19 март броят на заразени-
те в световен мащаб стана 220 
000. Към момента на излизането 
на този брой на вестника числото 

на заразените в световен мащаб 
вероятно ще е наближило  250 
000, а това на починалите може 
да гони 10 000. Към 18 март  бро-
ят на заразените в целия свят 
беше „само“ 198 000, а този, на 
починалите от коронавируса – 
7965. Към това време броят на за-
разените в отделните страни вече 
беше както следва: в Италия към 
31 000, в Иран – близо 15 000, в 
Испания – 10 000 заразени и 342 
починали, а в Република Корея 
- 8500 заразени. В Европа не ос-
тана държава, в която да не са 
регистрирани случаи на заразя-
ване. На 19 март, когато в пър-
воизточника на епидемията, 
китайският град Ухан, направо 
бяха „занулили“ заразяванията 
и смъртните случаи от опасния 
вирус, в Италия бяха починали 
нови 465 души, а общият брой 
на умрелите стана 3000.  В Бъл-
гария на 18 март сутринта има-
ше едно задържане на нивото от 
предния ден - 81 заразени и 2 по-
чинали, но вечерта броят на за-
разените се увеличи с още 13 и 
стана 94, а този на починали-
те - 3 души. последната жертва 
на вируса се оказа 80-годишна 
жена, прекарала инфаркт и хва-
нала коронавирус, която издъх-
на в „Пирогов“. Разшири се и ге-
ографията на епидемията след 
като случаи на заразяване бяха 
регистрирани и в Смолян, Вели-
ко Търново, перник и Бургас. 

Стремглаво се промениха и 
цифрите за Турция. Там на 16 
март отчетоха 47 вирусоноси-
тели при поставени под каран-
тина над 10 330 поклонници, 
завърнали се от „умре“ (малък 
хаджилък, б.р.) в Медина, Сау-

дитска Арабия. Заради тези хад-
жии, посред нощ бяха опразне-
ни студентските общежития в 
Анкара, Коня и Истанбул, като 
учащите се бяха заставени да 
се върнат по родните краища. 
Удивление буди, обаче, фактът, че 
властите в югоизточната ни съ-
седка не отчитаха нито един по-
чинал от коронавируса, докато 
във всички съседни страни ци-
фрите за заразените и почина-
лите нарастваха главоломно. 
Едва на 18 март министърът на 
здравеопазването Фахреттин 
Коджа съобщи, че е починал 
един 89-годишен болен, а броят 
на заразените с коронавируса    
в Турция е достигнал 98. Обяс-
нение на този рязък скок на за-
разяванията дават няколко вест-
никарски заглавия. „Не е време 
за шарлатанство. Приканвам за 
честно информиране от екрана!“, 
написа орхан Бурсалъ във всеки-
дневника вестник „Джумхуриет“ 
(15.03.2020). „И в спекулацията 
сме водещи“, отбеляза Есфендер 
Коркмаз във вестник „Йеничагъ“ 
(15.03.2020). Т.е., истината за раз-
мера на бедствието коронави-
рус излезе наяве, когато вече да 
се крият цифрите стана неудоб-
но и опасно. Наред с това турски-
те медии публикуваха сензаци-
онни репортажи за отвлечени 
от болниците и автобусите деца 
и възрастни, заразени с виру-
са, които бяха върнати за лече-
ние или карантина от полиция-
та. Не липсваха и подсказки, че 
коронавирусът не е китайско, а 
американско изобретение. 

Понеже, както твърди вестник 
„Велт ам Зонтаг“, американски-
ят президент Доналд Тръмп не е 

успял да привлече срещу 1 млрд.
долара ваксината на базирана-
та в Германия фармацевтич-
на фирма CureVac, на 17 март 
в САЩ започнаха тествания 
на друга антивирусна ваксина. 
Към това време, според турския 
вестник „Миллиет“, броят на по-
зитивните резултати от тестове-
те за коронавирус в армията на 
САЩ е възлязъл на 37, а броят 
на починалите от вирусна ин-
фекция американци достигнал 
71. обаче на германската фир-
ма, отхвърлила щедрата оферта 
на Тръмп с мотива, че е създала 
ваксина за цялото човечество, а 
не за отделна страна, ЕК отпус-
на едва 80 млн. евро. Най-веро-
ятно Тръмп пръв ще обяви от-
криването на ваксина срещу ко-
ронавируса, за да увеличи шан-
совете си да бъде преизбран за 
президент на САЩ през 2021 г. 
По този повод някои анализатори 
припомнят сентенцията, че който 
има ваксината, той е създателят 
на вируса. 

Арслан Булут пита: „Китайски 
вирус, или американски вирус?“ 
(„Йеничагъ“, 18.03.2020). подобен 
въпрос от нашите медийни „ми-
сирки“ няма да чуете. Те дори не 
посмяха да попитат премиера 
Борисов какво е имал предвид, 
когато каза: „Не се знае коя гад 
пусна вируса!“ 

Така или иначе, всички застра-
шени от свирепата епидемия на 
коронавируса страни – от Ки-
тай, до Япония, Корея, Русия и 
полша, от ЕС и Англия, до САЩ 
и Канада, възприеха затваряне-
то на границите, пълната или 
частична карантина и социал-
ната изолация на граждани-

те, като най-неотложни мерки 
срещу заплахата. освен за пър-
воначално обявените 26 стра-
ни, САЩ забраниха влизането 
на тяхна територия и за граж-
дани на обединеното Кралство 
и Ирландия. На свой ред ЕС за-
твори за 30 дни външните си 
граници за граждани на тре-
ти страни. Докато в Ухан на 17 
март регистрираха само един 
случай на заразяване с корона-
вирус, Европа буквално попад-
на в плен на „КОВИД-19“. Реди-
ца  азиатски и европейски пра-
вителства и парламенти въве-
доха извънредно положение и 
драконовски наказателни мер-
ки срещу нарушителите на ус-
тановените правила. Във Фран-
ция президентът Макрон обя-
ви карантина за цялата страна, 
а във Великобритания 14-днев-
ната карантина стана задължи-
телна за всички. В много страни 
от Европа и Азия под карантина 
бяха поставени цели области и 
градове. У нас от 18 март под ка-
рантина беше поставен ски ку-
рортът Банско, а няколко дузи-
ни британски туристи бяха залос-
тени в един хотел на „Лъвов мост“ 
в очакване да бъдат откарани 
на летище София. И с основание, 
защото вирусът в Банско беше 
пренесен от 78-годишен англи-
чанин, довел и внучето си, след 
като е контактувал преди това 
със сестра си, болна от корона-
вирус. 

Затворени бяха повечето 
ГКпп към Гърция, Северна Ма-
кедония, Сърбия и Румъния, 
а на 19 март и Турция затвори 
сухопътния трафик към Бълга-
рия. Спрени бяха гражданските 

полети от и до десетки страни, 
включително Италия, Испания, 
Китай, Индия и Южна Корея, а 
сухопътните превози бяха по-
ставени под най-строг контрол. 
Въведени бяха извънредно стро-
ги мерки срещу нарушители-
те на карантината, в това число 
промени в наказателните зако-
ни, предвиждащи затвор и па-
рични глоби. Главният проку-
рор Иван Гешев дори заговори 
за въвеждането на „почти воен-
но положение“. понеже разгледа-
ният от НС Закон за извънред-
ното положение вече бил неа-
декватен.

Една от малкото положител-
ни последици от кризата с ко-
ронавируса у нас беше внезап-
но избухналата симпатия към 
медицинските работници, кои-
то бяха аплодирани от балкони-
те на апартаментите заради са-
моотвержената си работа. Само 
две седмици по-рано депутатът 
от ГЕРБ Спас Гърневски наре-

че протестиращите медицин-
ски сестри „терористи“, а на 13 
март станахме свидетели на не-
вероятното съгласие, с което 
управляващи и опозиция под-
крепиха въвеждането на извън-
редното положение. Не срещ-
на възражения и предложено-
то от Бойко Борисов премира-
не с по 1000 лева на медиците 
от челния фронт на борбата с 
коронавируса. Неслучайно ки-
тайците са казали, че всяка криза 
е една възможност. За жалост ня-
кои спекуланти също решиха 
да се възползват от ситуацията 
и цените на предпазните маски 
и на дезинфектантите хвръкна-
ха като сиви гълъби. Не закъс-
няха и фалшивите продавачи 
на илюзии в Интернет, както и 
телефонните измамници. До-
като прокуратурата проверя-
ваше спекулантите в аптеките 
и хранителните магазини, ху-
лигани пребиха главния редак-
тор на вестник „168 часа“ Слави 

Ангелов. Цялата мръсна пяна 
на обществото изплува на по-
върхността на социалното бла-
то. Нищо ново под слънцето!

Разбира се, на света не съ-
ществува нито една страна, коя-
то да е била напълно подготвена 
за подобно бедствие. Дори в най-
развитите страни управляващи-
те се престрояваха в движение, а 
според британския „Файненшъл 
таймс“, въпреки Брекзит, анти-
вирусната стратегия на Лондон  
била „един хазарт“. Според ВВС, 
„Гардиан“ и други британски ме-
дии, правителството на Велико-
британия предвиждало голяма 
част от 66-милионното населе-
ние на обединеното Кралство 
(до 80%) да се зарази с корона-
вируса. И дори смъртността да е 
1%, пак 500 хиляди души може-
ло да починат от инфекцията. 
приблизително толкова уми-
рат ежегодно в обединеното 
кралство от други болести. Зато-
ва пък у останалите живи щял да 
се развие „групов имунитет“, ка-
къвто нямало да придобият жи-
телите на страни, ограничава-
щи разпространението на епи-
демията. Колко оптимистично?! 
Да оставим вируса да се набес-
нее, за да си създадем имунитет 
срещу него! А който не прежи-
вее епидемията?

Според британския вестник 
„Таймс“ такава глобална криза 
изисква глобален отговор. Т.е., 
по-плодотворно ще е сътрудни-
чеството на страните срещу „КО-
ВИД-19“. Например, споделянето 
от Китай с другите страни на ге-
нетичния код на вируса. Вместо 
това, обаче, страните затварят 
границите си, изолират се една 

от друга, а жителите им биват 
съветвани „да се асоциализират“. 
При това положение главният 
риск е тази криза да удари по-
гребалната камбана не само на 
глобализма и на международ-
ната снабдителна верига, а и на 
сътрудничеството между стра-
ните и народите. Което само ще 
задълбочи кризисните прояви.

С други думи казано, докато 
коронавирусът се глобализира, 
държавите се регионализират 
и само изолират, хората се асо-
циализират, а улиците се опраз-
ват в цял свят. У нас се обмисля 
и забрана на възрастните да из-
лизат на открито. после някои 
медийни мисирки недоумяват 
защо тези изкопаеми се запася-
ват с храни. Кой ще им доставя 
най-необходимото, след като на 
мнозина децата им са в чужби-
на? 

Арслан Булут написа: „Един 
вирус дойде дохаки на глобализма. 
Ако може, всеки ще си намери по 
една пещера и ще заживее в нея“. 
(„Йеничагъ“/16.03.2020).

Има хора, които наричат тази 
криза „най-демократичната и 
егалитарна“, понеже коронави-
русът не правел разлика меж-
ду богати и бедни, а заразявал и 
хора като Кирил Домусчиев. Те 
не вярват, че медалът има и дру-
га страна, та ще трябва да ги сва-
лим за малко на земята. Истина е, 
че коронавирусът е своеобра-
зен стрес тест за ЕС и всяка стра-
на поотделно, но е истина и това, 
че от подобни кризи богатите и 
силните страни излизат още по-
богати и по-силни. И, че слаби-
те и бедните страни и хора ста-
ват още по-слаби и по-бедни. 

Другото са „фейк новини“. Нещо 
от рода на видеокадрите, с ко-
ито „свободните“ американски 
медии „Ню Йорк Таймс“ и CNN 
International и британската ВВС 
онагледяват новините си за раз-
пространението на коронавируса 
в Европа. Фахреттин Алтун, на-
чалник на отдела за контакти към 
турското Президентство, публи-
кува протестно писмо, в което 
твърди, че заснетите кадри са 
от… Турция. Той напомни, че за 
разлика от САЩ и Великобрита-
ния, в Турция още няма почина-
ли от коронавируса. И буквално 
дръпна дявола за опашката. На 
18 март министърът на здраве-
опазването на Турция Фахре-
ттин Коджа съобщи, че броят 
на заразените в страната е ста-
нал 98 и  вече има един починал 
на 89 години. 

Но и в страната на неограни-
чените възможности САЩ ста-
ват неща, които не са за хвалба. 
Според публикация във вест-
ник „Миллиет“ (16.03.2020), пре-
ди две седмици на международ-
ното летище в Лос Анджелис 
били намерени пакети, етики-
рани като дестилирана вода. от 
тях обаче били извадени тесто-
ве за коронавирус: – всичките 
до един фалшиви! Неслучайно 
Тръмп не искаше да го проверят 
за „КОВИД-19“ след срещата му с 
бразилския президент Жаир 
Болсонаро, на която е присъст-
вал секретарят на последния, 
оказал се носител на коронави-
руса. 

Тръмп не иска да носи и 
предпазна маска, понеже не мо-
жел да си почеше носа. В пуб-
личното пространство цирку-
лира шегата, че путин му е обе-
щал да го уреди с втори прези-
дентски мандат, ако издържи 
две седмици да не си човърка 
носа.

ковид-19: ПоГРебаЛНата камбаНа На ГЛобаЛиЗма?

петко пЕТКоВ

Тиранът пизистрат
Философът Солон
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Според издадената в Ско-
пие през 2009 г. „Македонска 
енциклопедия“ (с. 819-820) „ма-
кедонизмът е национална кон-
цепция в борбата за етно-кул-
турна и държавно-политическа 
еманципация на македонския 
народ, като отделна цялост в 
славянския свят, изразяваща 
се от средата на XIX век като 
процес за утвърждаване уникал-
ността на македонския език, 
история и култура…“

Всъщност от средата на 
XIX век има известни спо-
радични прояви на „локален 
патриотизъм“ сред  българ-
ското население в Македония, 
но липсва каквото и да е нача-
ло на „процес за утвърждаване 
уникалността на македонския 
език, история и култура”. Няма 
дори и наченки за появата на 
някакъв… македонизъм.
Генезисът на доктрината 

от първата половина на 
XIX век в Сърбия обаче започ-
ват упорито „да се трудят“ на-
дъханите  апостоли на сръб-
ския шовинизъм - Илия Га-
рашанин, Милош Милоевич, 
Йован Цвиич и Стоян Новако-
вич. Стратегията на сръбската 
държава предвижда след разпа-
дането на Османската империя 
тя да стане „средище около кое-
то да се сплотят (разбирай да 
се покорят!) останалите южни 
славянски и балкански народи“. 
пръв Ст. Новакович в края на 
XIX век вербува „македонис-
ти“ сред македонските бъл-
гари и залага на… „македониз-
ма“ като „съюзник“ срещу „бъл-
гаризма“. Така възниква док-
трината на македонизма като 
израз на великосръбския шо-
винизъм за пълзяща дебълга-
ризация на Македония. 

Иначе, след края на XIX век 
до 1934 г., първоначално в дей-
ността на ВМоРо, а по-късно - 
на ВМРо, автономизмът и по-
литическият сепаратизъм са 
израз на автентичната наци-
онална идея на македонски-
те българи и техния стремеж 

за приобщаване към „общото 
българско отечество“ по думи-
те на самия Гоце Делчев. 

Вече с приетата през февру-
ари 1934 г. от ИК на Коминтер-
на резолюция по македонския 
въпрос се обявява създаване-
то на т.нар. „македонска нация“ 
и отделен „македонски език“. 
Нейната реализация „е спус-
ната“ на левичарската ВМРо 
(обединена) и компартиите на 
Югославия, България и Гър-
ция. Този коминтерновски 
македонизъм е подкрепян и 
насърчаван лично от Йосиф 
Сталин, като първоначално 
среща одобрението и на самия 
Георги Димитров, а също така 
- на БРп (к), която по-късно 
провежда печално известната 
кампания за „македонизация“ 
на пиринския край. 

Симбиозата шовинизъм - 
титовизъм

След избирането през 1937 
г. на Й. Б. Тито за лидер на 
ЮКп „македонската резолю-
ция“ на Коминтерна става не-
разделна част от национал-
ната програма на партията. 
по-късно бъдещият „вожд“ 
на югославските народи „обо-
гатява“ тази програма, като 
осъществява негласна сим-
биоза между великосръбския 
шовинизъм и болшевишкия 
македонизъм на Коминтерна. 

Така след 2 август 1944 г. 
във Вардарска Македония за-
почва реализацията на тито-
вистката доктрина на македо-
низма за създаване на отделна 
„македонска нация“ и кодифи-
циране на т.нар. „македонски 
език“. Този тоталитарен експе-
римент е осъществен с учас-
тието и по указания на самия 
Йосип Броз Тито. Добре из-
вестни са резултатите от него-
вата „дейност“. В продължение 
на няколко десетилетия, чрез 
пропаганда и насилие, върху 
основата на най-примитив-
на българофобия и омраза, е 
отгледана т.нар. „македонска 
идентичност“. Промито е съз-

нанието на няколко поколения 
македонски българи, изтрита 
е тяхната памет за миналото 
чрез исторически фалшифи-
кации, лъжи и пропагандни 
манипулации.      

Постюгославските 
мутации

След разпадането на Юго-
славия и появата на новата 
македонска държава,  се оказа 
илюзорна надеждата, че бързо 
могат да бъдат преодолени ко-
шмарните стереотипи на ти-
товисткото наследство. Вместо 
да стане това, македонизмът бе 
утвърден като държавна док-
трина, с още по-уродливи чер-
ти и яростна българофобия.

появилата се през 1990 г. 
партия ВМРо-ДпМНЕ отна-

чало „македонизира“ историята 
на легендарната организация на 
македонските българи, а дошли-
ят през 2006 г. на власт партиен 
лидер Никола Груевски изо-
бретява т.нар. антиквизация, 
обявявайки съвременните 
македонци за наследници на 
Александър Македонски и не-
говото антично царство. Дори 
по-назад във времето - за по-
томци на библейската древ-
ност. 

Чрез мегаломанския про-
ект „Скопие 2014“ Груевски на-
сели македонската столица с бу-
тафорни статуи на антични 
величия. Негова бе идеята и за 
издаване на литературната по-
редица от 135 тома, включител-
но с присвоени и „помакедонче-
ни“ български книжовници 
и писатели, с антибългарски 
писания, чиято цел е да се ле-
гитимира т.нар. „македонска 
книжевност“.

 „Националистите“ от 
ВМРо-ДпМНЕ не скриват и до-
сега своите претенции за някак-
во „македонско малцинство“ 
в България и в други съседни 
страни, проповядвайки чисто 
расистки и ксенофобски те-
ории, което си е парекселанс 
македонистки шовинизъм. 

Дошлата на власт през 2016 

г. партия на бившите комуни-
сти СДСМ чрез коалицион-
ното правителството оглаве-
но от Зоран Заев, след 31 май 
2017 г. пристъпи към осъщест-
вяване на реформи във външ-
ната политика. В резултат на 
сключения Преспански договор 
с Гърция бе променено името на 
страната от БЮРМ на Северна 
Македония, което откри пътя 
за нейното приемане в НАТо и 
ЕС. Договорът с България по-
стави също началото на подоб-
ни преговори.

Самият Зоран Заев, заради 
своята проатлантическа и про-
европейска политика, бе обя-
вен от крайните македонисти 
в Скопие за „предател“ и „ро-
доотстъпник”. След отказа на 

ЕС да насрочи дата за преговори 
със Северна Македония за при-
емане в Евросъюза, на 3 януа-
ри 2020 г. той  подаде оставка и 
насрочи извънредни парламен-
тарни избори, които трябваше 
да се състоят на 12 април 2020 г., 
но бяха отложени заради пан-
демията от коронавирус.

Може да се каже, че по вре-
ме на своя мандат Заев следва-
ше курс на… мимикриращ ма-
кедонизъм. Веднаж твърдеше, 
че македонците и българите 
са един народ, но друг път бъл-
нуваше за някакво „македон-
ско малцинство“ в пиринския 
край (някои там се били „чувст-
вали македонци“!?). Трети път 
обяви Илинденското-прео-
браженското въстание само 
за македонско като обясни, че 
е направил това по… невни-
мание. Неотдавна пък прок-
ламира Гоце Делчев за „герой 
на македонската държавност“, 
абстрахирайки се от неговата 
българска национална при-
надлежност. 

Историческите 
фалшификации

Прочее, историческите фал-
шификации и кражби на бъл-
гарска история в съседната нам 
„роднинска“ страна отдавна са 

се превърнали в закоравял на-
вик. Т.нар. известният акад. 
Митко Маджунков, просла-
вил се със своя антибългарски 
роман-пасквил „Към другата 
земя“, в статия от 13 февруа-
ри т.г. във в. „Нова Македония“, 
прави голямото „откритие“, 
че „българите са създали много 
държави, но без македонците и 
македонизма, които са привле-
кли към каузата си, няма за как-
во да се захванат“. За по-голяма 
убедителност на своя историче-
ски блъф академикът повелява, 
че „македонците не трябва да 
гледат фактите в архивите“, 
а да се водят по… „самоосъз-
наването и самосъзнанието на 
собственото си съществуване“. 
Сиреч - така както им е удобно 
или както им изнася, незави-
симо от достоверността на исто-
рическите факти.

Скопският историчар пе-
тър поповски пък стига до 
друго зашеметяващо „прозре-
ние“, че до XIX век „не е има-
ло българска държава“. И още, 
че „цялата българска история 
била изградена от фалшифика-
ти и кражби на богатата ма-
кедонска национална история“. 
С една дума - крадецът вика: 
„Дръжте крадеца!“

Прочее, тези фалшифика-
ции на историята не са от вче-
ра или от днес. Те продължават 
вече няколко десетилетия, без 
изглед някога да престанат.

Културните кражби
…Тази поговорка се по-

твърждава от разпространя-
ваната вече няколко години, 
на няколко езика 135-томна 
поредица на македонската 
книжевност, в която фалши-
фицирането на исторически 
факти и литературните краж-
би са станали едва ли не про-
фесионално занятие на съста-
вителите.    

Фалшификация е напри-
мер твърдението, че е същест-
вувала някаква македонска 
писменост и литература през 
IX-XVIII век, през XIX в. или 
по-късно през XX век, до 1945 
г., когато върху основата на 
скопско-велешкия диалект е 
създадена днешната писме-
ност на Северна Македония, 
а по-късно и нейната литера-
тура.

Манипулация е родените в 
географските предели на Ма-
кедония писатели и поети, 
творили на друг (в конкретния 
случай на български) език, да 
бъдат определяни като "дву-
домни", превеждани и присво-
явани към македонската "кни-
жевност". 

Така например в том 1, спо-
ред съставителя Илия Велев, 
едва ли не всички български 
книжовници, като се започне от 
св. Климент охридски, Наум, 
Черноризец Храбър, презви-
тер Козма, че даже и Констан-
тин преславски били… дока-
зани „етнически македонци“.

В том 3 пък са включени 
272 песни, които съставите-
лят Марко Китевски е опреде-
лил като „македонски“, незави-
симо от факта, че те са взети 
от сборниците на Братя Ми-
ладинови, Кузман Шапкарев, 
Стефан Веркович, Антон поп-
стоилов, панчо Михайлов и 
др., където са посочени като… 
български.

Докато в том 4 големи-
те българските възрожден-
ци Братя Миладинови, Рай-
ко Жинзифов, Григор пърли-
чев, Йордан Х. Константинов-
Джинот и др. са обявени за 
„македонски класици“, незави-
симо от това, че те са се смята-
ли за българи.

Върхът на клептоманската 
наглост е том 7, в който са пред-
ставени т.нар. „двудомни писа-
тели“. Сред тях са: Никола Ва-
пцаров (преведен на… „род-
ния“ му македонски език!?); 
Христо Смирненски, предста-
вен едва ли не като… македон-
ски патриот; Димитър Талев, 
чиито романи  „Железният све-
тилник“ и „Преспанските кам-
бани“, бяха скандално цензу-
рирани и пренаписани на… 
македонски в Скопие.

В университетите на 30 
държави вече няколко десе-
тилетия действат катедри по 
македонистика и езикови се-
минари, които развиват ак-
тивна „научна“ дейност, като 
присвояват и фалшифицират 
факти и имена от българската 
книжовност, фолклор и лите-
ратура. 

Мегаломанските 
комплекси

Винаги съм си мислил, че ти-
ражираните тук и там анекдо-
ти за пословичната македон-
ска мегаломания са някак-
ва недоброжелателна измис-
лица. Оказва се, че съвсем не е 
така. Достатъчно е човек да „се 
разходи“ из македонските ме-
дии, за се увери в това. 

Вече няколко години из елек-
тронните сайтове например „се 
търкаля“ сензационната но-
вина, че „македонскиот язик“ 
бил сред 10-те най-стари ези-
ци на света. За последно - в 
електронното издание „Скопje 
24” (22.12.2019), което уверява 
своите читатели, че заедно с 
еврейски, тамилски, исланд-
ски и пр. езици „язикот“ на 
нашите братовчеди бил из-
между най-древните на плане-
тата Земя. Още по-далече оти-

ва сайтът „Македонска нациja” 
(22.01.2020 г.), който „доказва“, 
че „всички славянски езици про-
излизат от… македонски“. Пак 
в същото издание (18.09.2019 
г.) споменатият вече „истори-
чар“ петър поповски настой-
чиво внушава, че „само ние (т.е. 
днешните македонци), русите и 
московците сме потомци на ан-
тичните македонци“. 

И кои народи и личности 
още са удостоени с тази вели-
ка чест? „Черногорците се нари-
чали македонци, преди да си ос-
новат държавата“. Съветският 
водач Георгий Маленков имал 
„македонско потекло“. Според 
набедения етнолог Александър 
Донски „частично македонско 
потекло“, следствие на род-
нинска връзка с „македонски-
от“ цар Самуил (!?) били има-
ли: Георг Вашингтон, Томас 
Джеферсън, Франклин Руз-
велт, Ричард Никсън, Джордж 
Буш … И кой ли не още? Раз-
бира се „бугарите се само та-
тари“ и нищо повече…

Расистките теории
На същия именит „откри-

вател“ Ал. Донски принад-
лежат фундаменталните „из-
следвания“, чрез които той „до-
казва“, че българите имат… 
„татарски произход“ и принад-
лежат към… „жълтата раса“. 
В своя труд “Етногенетични-
те разлики между македонците 
и българите” Донски не само 
лавира спекулативно с гене-
тиката, но лансира и абсурд-
ни твърдения, че „българският 
език не е съществувал дори през 
втората половина на XIX век“ 
или пък, че градовете София, 
Кюстендил, пловдив, Шумен 
и пр. в миналото били… маке-
донски. Като интригуващ факт 
следва да се отбележи, че при-
живе известният скопски ака-
демик Блаже Ристовски пуб-
ликува хвалебствена рецен-
зия за ксенофобския пасквил 
на Александар Донски, в която 
го определя едва ли не като един 
от най-големите македонски 
антрополози и историци. Лю-
бопитно, ако на самия Ал. Дон-
ски се направи едно сериозно 
генетическо изследване, той 
към кое праисторическо ро-
дословие ще се окаже, че при-
надлежи…     
Клиничната българофобия 

Няма да е неточно, ако се 
каже, че българофобията е пър-
вородният грях на коминтер-
новско-титовисткия македо-
низъм. Това е така, тъй като 
бившата югорепублика е за-
чената върху основата на аг-
ресивната омраза срещу Бъл-
гария, предизвикана от не-
съгласието на Г. Димитров 
пиринският край да бъде 
присъединен към Македония, 

от бламирането на сърбоман-
ските амбиции на Й. Б. Тито. 
Тази клинична ненавист започ-
ва да се култивира веднага сред 
населението на бъдещата юго-
република - след свикването на 
нейния парламент АСНоМ и 
кодификацията на т.нар. „ма-
кедонски язик“. Почти едновре-
менно с това се осъществяват 
първите чистки, уволнения и 
политически убийства на про-
българските „елементи“. 

През следващите години в 
училищата и университетите 
се подготвят надъхани специ-
алисти - идеолози на македо-
низма, историчари и лингви-
сти, послушни държавни чи-
новници. Заедно с това тито-
вистката пропагандна машина 
бълва непрекъснато своите ан-
тибългарски лъжи и измисли-
ци. Така върху темела на кли-
ничната ненавист срещу бъл-
гарите, на историческите и по-
литическите фалшификации, 
в продължение на десетиле-
тия край Вардара се изграж-
да т.нар. „македонска идентич-
ност“ и „национална припад-
ност“.

Езикът на омразата
Трудно е да се каже, че почти 

30 години след появата на дър-
жавата Македония там нещо 
се е променило. Потвърждават 
го не само непокътнатите юго-
сантименти и антибългарски-
ят македонизъм, но и злостна-
та първосигнална пропаганда в 
скопските медии. Сред тях осо-
бено ярко се откроява рупо-
рът на югоносталгията „Нова 
Македония“. В това издание на-
последък почти няма ден без 
антибългарско писание. осо-
бено злостни, едва ли не ксе-
нофобски, са дописките на 
Ефтим Клетников и Дардан 
Венетски (Любе Христовски), 
Блаже Миневски и Ристо Ни-
ковски, от чиито „опуси“ из-
бликва примитивна ненавист и 
омраза срещу България.

под заглавие „Патология-
та на българския македонизъм“ 
неотдавна Е. Клетников пуб-
ликува огромна статия в 4 час-
ти, от която е трудно да се разбе-
ре кого повече той ненавижда. 
Дали „лакомите бугари“, които 
искат да му вземат „язикот“ или 
проклетите гърци, дето са реши-
ли да ликвидират античната му 
идентичност. С болшевишко-
коминтерновски хъс Клетни-
ков се нахвърля да брани със 
зъби и нокти „македонският 
опус мунди“ - т. е. македониз-
ма от „съседите хиени“, от „въл-
чия апетит на бугарите“, от 
перверзията на Европейския 
съюз. парадирайки с мнима 
енциклопедичност - с неумест-
ни цитати от Фройд, Маркес, 
Ницше, Юнг, Рилке, Шопен-
хауер, Свети Августин, Мирча 
Елиаде, Шпенглер, Шилер и от 
кого ли още не - клетият Клет-
ников е забъркал такъв лите-
ратурен буламач, с който се оп-
итва да брани своята клинична 

българофобия и маниакалната 
си антиквизация. 

Докато пък Дардан Винет-
ски в писанието си „Македон-
ци или бугари?“ се представя 
като откровен расист: „маке-
донците били народ от бяла-
та раса, а бугарите - от Азия 
и от жолтата раса с тата-
ро-монголско потекло“. Вече в 
друга своя дописка „Кои са на-
шите съседи“ Винетски про-

дължава своята расистка ти-
рада, като обругава всеки съ-
седен народ. Никой античен 
автор не знаел имената „Гър-
ция и гърци“. Бугарите били 
дошли от Татарстан. Алба-
нците от Западна Македония 
били забравили, че някога са 
били славяни, сиреч македон-
ци. Даже сръбският цар Душан 
бил коронован като… маке-
донски цар.

По всичко изглежда, че „го-
ворот на омразата“ отдавна 
е станал навик на скопските 
новинари. Може би затова в 
едно от най-новите изследва-
ния на Македонския институт 
за медии лаконично е отбеля-
зано, че „те са далече от ети-
ката и правилния явен дискурс, 
а са по-близо до пропагандата 
и езика на омразата“. Извест-
ният изследовател д-р Ненад 
Живановски в своята книга 
„Езикът на омразата“ за от-
ношението на скопските ме-
дии към България, отбелязва 
че от 649 изследвани публи-
кации в 392 то е негативно. 

Македонизъм контра 

македонизъм
Вече няколко месеца про-

дължава острата предизборна 
полемика между наследни-
ка на Н. Груевски и нов лидер 
на ВМРо-ДпМНЕ - Християн 
Мицковски и водача на пост-
комунистите от Социалдемо-
кратическия съюз на Маке-
дония - Зоран Заев.

За да се разграничи от ме-
галоманските безумия на 
своя предшественик Хр. Миц-
коски обяви, че партията му 
ще се раздели с „антикви-
зацията“, но в същото вре-
ме заяви намерението си… 
„да върне македонизма“. Спо-
ред бившия техничар и шеф 
на македонското енерго ЕЛЕМ 
това щял да бъде „македони-
зъм за всички граждани“ на 
страната - за македонци, алба-
нци, турци, роми, власи, сърби, 
бошняци. Разбира се, без „бу-
гари“, каквито според Миц-
коски в Северна Македония 
не съществуват. Така маке-
донизмът като „ценност“ щял 
да… обедини всички граж-
дани на страната и едва ли 
не като „манна небесна“ да 
им осигури пълно благоден-
ствие, а „на бърза ръка“ - даже 
и членство в ЕС. Този абсурден 
възглед на Мицкоски бе забе-
лязан дори от писателя Вен-
ко Андоновски, който опре-
деля неговия македонизъм 
като… „идеологическо кли-
ше на Белград“ и „изкуствено 
творение на Тито“.

Но този политически анах-
ронизъм едва ли може да изне-
нада някого. Не бива да се за-
бравя, че македонизмът беше 
идеологическата  мантра, с 
която лягаше и ставаше бив-
шият „вожд“ на ВМРо - ДпМ-
НЕ Никола Груевски. Това 
обяснява и факта, че Миц-
коски възнамерява да анули-
ра договорите, подписани от 
Заев с Гърция и България. 
Под девиза: „Не“ на антикви-
зацията, „не“ на севернизаци-
ята и „да“ на македонизма!“ 
Мицкоски се надява негова-
та партия да спечели пред-
стоящите избори и да състави 
правителство. С тази цел той 
щедро развързва торбата с 
предизборни обещания. Ако 
дойдел на власт, щял да напра-
ви от Македония… „техноло-
гичен тигър на Балканите“; да 
повиши заплатите и пенсиите 
с 25-30 процента, да построи 
нови пътища за 2 млрд. евро. И 
най-накрая, ако не съвсем в 
началото: „да продължи бит-
ката за македонския ген, коя-
то никога не била приключи-
ла“.

Един от основните аргумен-
ти на Зоран Заев срещу Хрис-
тиян Мицкоски е „национали-
змът“ в неговата предизборна 
платформа. Ако той анулира до-
говорите с Гърция и България, 
в страната ще се върне „нацио-
нализмът“, смята Заев. 

На стр. 7

македоНиЗмът мимикРиРа
• политическият Франкенщайн, отгледан  от Коминтерна, 

Белград и Скопие продължава да се  нагажда  и  мутира, 
да лавира…  Защо и докога ще се случва това?

Коминтерновският македонизъм е подкрепян и насърчаван 
лично от Йосиф Сталин

Факсимиле от титулна-
та страница на расисткото 
„изследване“ за етногенети-
ческите разлики между бъл-
гарите и македонците на Ал. 
Донски 

Чистокръвният македо-
нец  Александър Донски

В края на миналата го-
дина, покрай разра-
зилите се спорове  в 
т.нар. съвместна мул-

тидисциплинарна Експертна 
комисия по исторически и об-
разователни въпроси на Бъл-
гария и Северна Македония, в 
медиите на двете държави се из-
ляха реки от аргументи  и дока-
зателства, клетви и заклинания   
за правотата  на всяка една от  
страните. Чий бил Гоце Делчев 
и на кого  принадлежал? Сякаш 
бележитият революционер посмъртно може да бъде заложник 
на  някакъв срамен пазарлък. Различен  ли е езикът на нашите 
македонски братя от българския  или не е? И защо сме искали 
да им го  отнемем?  Обща ли е историята ни от близкото и  по-
далечното ни  минало  или всекиму се полага някакъв  отделен 
пай от нея?  Както се изрази един наш авторитетен  академик 
историк: „Превърнаха историята в женски пазар - това за мен, 
другото за теб“. Всъщност, кога по-точно се  появява т.нар. 
македонизъм, за да се стигне до онова  съдбовно разделение 
от един - на два народа, че дори и на две отделни държави, 
етноси и пр.

Борис ДАНКоВ
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от стр. 5

По всичко изглежда, че той 
самият обаче не е особено наяс-
но с това понятие или по-точно 
с неговото съдържание. Защото 
ако към агресивния национа-
лизъм на Мицкоски се приба-
ви и „битката за македонския 
ген“, това вече си е чиста проба 
„македонистки шовинизъм“.

Заев подминава (или пре-
мълчава) обещанието на Миц-
коски „да върне македонизма“, 
което означава, че той или няма 
аргументи срещу своя опонент 
или чисто и просто приема не-
говия „македонизъм“… за све-
дение, като в някаква степен из-
повядва или споделя тази про-
валена титовистка доктрина.

Преди време пак Заев заяви, 
че „не македонците, а само Гру-
евски бил присвоявал история 
и неговият политически елит 
от послушници квазиексперти“, 
които били тръгнали „в медийна 
офанзива, за да оправдаят ин-
женеринга на идентичността“. 
Но ако беше искрен докрай, ли-
дерът на СДСМ може би трябва-
ше да признае, че апаратчици-
те македонисти, включително 
от неговата партия, са участ-
вали (и участват) в това „прис-
вояване“ на история. Друг път 
Заев на всеослушание заявява, 
че „политиците не трябва да 
променят историята“, докато 
самият той не веднъж по раз-
лични поводи си позволява да 
прави това.

Неотдавна по време на пре-
дизборната си кампания лиде-
рът на СДСМ заяви, че „стра-
ната няма друга алтернатива, 
освен пълно членство в ЕС“, до-

като за ВМРО-ДПМНЕ това по-
скоро е хвалебствено и неясно 
пожелание. Засега е неясно на 
чия страна ще натежат везни-
те - дали към „откровения ма-
кедонизъм“ на Хр. Мицкоски 
или към „гъвкавия македони-
зъм“ на Зоран Заев.  

В средата на март от ВМРО-
ДПМНЕ бе обявено създаване-
то на коалиция „За обнова на 
Македония“, в която са включе-
ни 16 политически партии, меж-
ду които и Социалистичката 
партия на Македония, Демо-
кратичното национално един-
ство на турците, Демократична 
партия на сърбите, Демократич-
на партия на ромите, Нова либе-
рална партия, Партия на власи-
те, т. нар. Титови леви сили и др.

От своя страна СДСМ склю-
чи споразумение с албанското 
движение БЕСА и обяви фор-
мирането на коалицията „Мо-
жем“, към която се присъедини 
и партията ВМРо - народна на 
бившия премиер Любчо Георги-
евски.

Нашумелият със своя „Ма-
кедонски концепт“ бивш зам.-
председател на ВМРо-ДпМНЕ 
петър Богойески, който пред-
лага „върху стеблото на маке-
донизма да се ашладиса европе-
изацията“, отказа да влиза в ко-
алиция с двете основни полити-
чески партии.
А сега накъде и докога?…

След отлагането на извън-
редните парламентарни избо-
ри ситуацията става неясна, но 

едно е ясно, че македонизмът 
на Християн Мицкоски твър-
де малко се различава от маке-
донизма на Зоран Заев. В еди-
ния случай „изкуственото тво-
рение на Тито“ ще мимикрира 
в някакъв абсурден „обединя-
ващ модел“ на… избрани етно-
си от Северна Македония. А в 
другия „идеологическото клише 
на Белград“  ще бъде демокра-
тизирано и „европеизирано“, ако 
изобщо е възможно това. Раз-
бира се, нито в единия, нито в 
другия вариант това няма да 
попречи да продължат фал-
шификациите на историята 
и подхранването на омраза-
та в македонското общество 
срещу българите и България. 
Някои познавачи на наследе-
ните от югославското мина-

ло стереотипи в Северна Ма-
кедония предупреждават, че 
ако страната бъде приета без-
условно в ЕС, тези изстъпле-
ния на антибългарската нена-
вист могат да бъдат „пренесе-
ни“ дори в Брюксел.

Колкото до „зациклянето“ в 
работата на съвместната мул-

тидисциплинарна комисия на 
България и Северна Македо-
ния, някои смятат, че то се дъл-
жи на взаимната „неотстъпчи-
вост“ на двете страни. Други, че 
е резултат от липсата на „ясен по-
литически мандат“. Трети, че в 
комисията участват учени с ос-
тарели идеологически и поли-
тически възгледи. Според из-
вестния публицист - македон-
ския българин Виктор Канзу-
ров „засечката“ се дължи на 
факта, че българската страна 
е „неподготвена“ да приеме ре-
алността в Скопие, че там от-
давна съществува „македонска 
идентичност“. Другото разми-
наване е в гледната точка на ма-
кедонските историчари и об-
ществото край Вардар, което 
не може да се съгласи с истори-
ческия факт, че т.нар. македон-
ска нация съществува едва от 
около 70 години. Затова В. Кан-
зуров предлага да се „обекти-
визира историята“, като двете 
страни приемат историческите 
факти, такива, каквито са, за да 
може да се отприщи „зацикля-
нето“ и да се преодолее засто-
ят в отношенията между двете 
страни, да се надживее натрупа-
ната антипатия и омраза. 

македоНиЗмът...

На 22 февруари т.г. 
френското издател-
ство Valeurs actuelles 
публикува данни от 

свое разследване, че 100 члена 
на Международния съд за пра-
вата на човека (МСпЧ) в пери-
ода от 2009 до 2019 г. са били 
пряко или косвено финанси-
рани от структури на „Отворе-
но общество“ („ОО“) на милиар-
дера Джордж Сорос. Съобще-
нието в Европарламента беше 
направено от евродепутата Ни-
колас Бей. „Фактите са ужася-
ващи!“ от своя страна Марин 
льо пен призова френския 
президент Макрон да предло-
жи на върховните съдилища 
на Френската република да 
прекратят изпълняването на 
решенията на МСпЧ, защото 
по този начин ЕС придобива 
колониален статус.

поредният скандал  не 
беше голяма изненада. Като 
член на правозащитната  непра-
вителствена организация Hu-
man Rigths Watch(HRW) в Ню 
Йорк Сорос е тясно свързан с 
МСпЧ. А активността на мрежа-
та на HRW  естествено е под на-
блюдението на западните спе-
цслужби.

Има много милиардери по 
света. Казват че китайските  са 
станали повече от американ-
ските.  Някои от тях са филан-
тропи в истинския смисъл на 
думата. Те даряват средства и 
не търсят лоялност в замяна. 
Но Сорос е друга категория. 
Началото му е различно. „По 
онова време печелех много пове-
че, отколкото можех да похар-
ча - споделя той в книгата си „Га-
ранции за демокрация“ (1992). И 
се чудех какво да си правя пари-
те… Тогава реших, че трябва да 
помагам на ближния.“ И започ-
ва с фондация срещу апартей-
да в Южна Африка. Разочаро-
ва се от  местните либерали. 
Следват Унгария и Китай, къ-
дето по-реформаторски настро-
ената  комунистическа номен-
клатура  решава да не пропусне 
неговото дарителство. Идеята 
на Фридрих фон Хайек, изло-
жена в книгата му „Пътят към 
робството“ (The road to the slav-
ery), резюмирана като „Отво-
рено общество“ потръгва. По-
степенно, обаче, както казват 
руснаците Сорос става  „одер-
жимый“ т.е. обладан от фикс 
идея, а именно за налагане на 
световно правителство, което 
да определя съдбините на хо-
рата и държавите им вместо 
законните им правителства.

преди 100 години същата 
идея беше популяризирана от 
руския революционер от еврей-
ски произход Лейба Бронжайн, 
по-известен като Лео Троц-
ки и неговите последователи. 
Сблъсъкът му с другия комунис-
тически лидер  Йосиф Сталин 
завърши с неговото пълно фи-
аско и в подготвеният от него 
преврат изгоряха последова-
телите му в пожарите на голе-

мия терор през 1937-1938 г. По-
строяване  на социализъм бе за-
почнато  в „една отделно взета 
страна“. Но останалите живи 
троцкисти (най-вече в чужби-
на) си останаха троцкисти и 
отявлени врагове на СССР. Те 
стигнаха до там, че бяха гото-
ви да помогнат на фашистите в 
техния „План „Ост“ и с техния 
IV-ти троцкистки интернаци-
онал разцепваха комунисти-
ческото движение дори след 
нахлуването на Райха в СССР. 
Малцина знаят, че Троцки се е 

срещал с втория човек в нацис-
тката партия по това време - Ру-
долф Хес (1935 г.), както и че по 
време на испанската граждан-
ска война троцкистите-репуб-
ликанци са били  финансира-
ни от Берлин.

 Русия обаче не се разпа-
дна, а остана с граница на из-
ток  не до Урал , а до Тихия 
океан.

Ако условно приемем, че 
соросоидите или по-точно не-
оконсерваторите в САЩ, са съ-
временните троцкисти, (как-
то ги определя геополитикът В. 
Вацев), то логично беше и те да 
попаднат на своя Сталин. И те 
изглежда го намериха в лице-
то на президента Тръмп в САЩ. 
Образно казано „Самолетоно-
сачът, замислен и построен от 
Сорос, се натъкна на небостър-

гача Trump Tower.“
Разбира се приликата 

между Сорос и Троцки е само 
външна. Троцки, привързан 
към банките основали Феде-
ралната Резервна Система, е 
разчитал и получавал финан-
сиране от Ротшилдите, дока-
то Сорос е борсов спекулант 
и печели милионите си с ус-
ловно казано „собствени ходо-
ве“. Четири са големите кризи, 
по време на които борсовият 
„гуру“ натрупа огромния капи-
тал от 25 млрд. долара. Само 
след последната в САЩ, в нача-
лото на 21 век, капиталът му 
нараства 1.5 пъти. Не може да 
му се отрече ловкост и прозор-
ливост, но само това едва ли е 
достатъчно.

Тясно обвързан с ръковод-
ството на Демократическата 
партия на САЩ, Сорос започ-
ва да надскача образа на апо-
литичен филантроп и пряко 
да работи с парите и структу-
рите си срещу  избрани след 
демократични избори  прави-
телства по света. В края на жи-
вота си либералният икономист,  
последовател на Карл попър и 
Фридрих фон Хайек, преми-
навайки през периоди на фи-
лантроп и валутен спекулант, 
се превръща в завършен оли-
гарх. Хайек има една мисъл, че 
социализмът винаги води до 
тоталитаризъм. Имайки пред-
вид Си Дзинпин, путин, по-
рошенко, Лукашенко, орбан 
и Тръмп Сорос е готов да  на-
прави допълнението, че и де-

мокрацията също води до ав-
торитаризъм.

Либералната държава дава 
възможност на подобни филан-
тропи да създават с парите си 
мрежа от Нпо, които да след-
ват и финансират програми, 
които сеят хаос, несигурност 
и предизвикват граждански 
и финансови конфликти. Не-
говите фондации са инкубатор 
на либерални политици, кои-
то след като са постигнали ново 
социално положение с парите 
на филантропа, стават адепти 
на концепцията за  „ОО“. Него-
ви стипендианти са бившият 
президент на Грузия Саакаш-
вили, настоящият президент 
на Унгария орбан, директо-
рът на БНТ Емил Кошлуков. 

Сорос лично е споделял пред 
мен през 1991 г., че неговият 
политик в нова Русия е Григо-
ри Явлински. 

Оказа се, че хора като Сорос 
имат произход, но нямат дом. 
Той работи и срещу Израел, и 
срещу Съединените щати. Дава 
пари на Националния фронт 
за освобождаване на палести-
на и нарича Израел – държа-
ва на апартейда. Не че е дале-
че от истината, но зад подобни 
приказки  неговите сънарод-
ници прозират по-далечни 
цели. Америка не се харесва 
на Сорос, защото в нея  оста-
ват запазени много от атрибу-
тите на държавността. С 6 млн. 
долара за изборите в 2016 г. 
той открито подкрепи Демо-
кратическата партия и семей-

ство Клинтън, разчитайки да 
провали  неконтролируем-
ия и нестандартен милиардер 
Тръмп. Не се получи в прези-
дентските избори, а при опи-
та за импийчмънт автобуси-
те платени от Сорос присти-
гаха във Вашингтон с плака-
тите срещу президента, който 
създаде 7 млн работни места и 
се опитва да спре либералния 
хаос в икономиката.

Сорос  твърди, че преди 40 
години се занимавал с „поли-
тическа филантропия“. Днес 
вече безцеремонно  се намес-
ва в политически въпроси. Той 
подкрепяше  бомбардировки-
те над Югославия през 1999 г. 
обвини словашкшя премиер 
Мечияр в авторитаризъм. Раз-
вали отношенията си с десния 
министър-председател на Че-
хия Вацлав Клаус и с бившия 
премиер на Украйна Леонид 
Кучма. Централноевропейски-
ят университет на Сорос беше 
преместен от прага в Будапе-
ща, а накрая  във Виена. Не-
говите структури  оперират 
с мегапари. С тях се купуват 
политици, отварят се пазари, 
сменят се правителства. Двата 
Майдана в Украйна бяха фи-
нансирани и от Сорос. Джи-
хадистките танкове (в Сирия, 
б.а.) са по-малко опасни от Ру-
сия“. – алармира Сорос. Огласе-
ната му от хакери кореспонден-
ция с бившия украински пре-
зидент порошенко, показва 
изключителната му ненавист 
към режима на путин в Мос-
ква, обявил в 2015 г. неговите 
фондации „ОО“ за нежелани 
(след възхода им по времето на 
президента Медведев) и запла-
ха за конституционния ред в  
страната.

В бъдеще тепърва ще раз-
крива ролята на Сорос във фи-
нансиране на арабската про-
лет и цветните революции. 
Той насърчава бежанските 
вълни към Европа, които про-
менят етническия състав на ста-
рия континент. програмите на 
„ОО“ подкрепят: потискани 
малцинства, правото на аборт, 
легализацията на наркотици-
те, евтаназията, феминизма, 
еднополовите бракове... Зале-
зът на Европа, една слаба Ев-
ропа с лидери като Меркел и 
Макрон,  става съвсем реал-
на цел на неоконсерватори-
те  от „дълбоката държава“. Но 
най-после евролидерите като че 
ли  разбраха пъкления му план. 
„Може ли къща, на която са раз-
рушени стените, да се нарече 
Отворено общество?“ – питат 
все по-често те.

Евролидери като орбан и 
путин не са единствените, ко-
ито настояват да се ограни-
чи дейността на „филантро-
пи“ като Сорос. В Съединени-

Румен ВоДЕНИЧАРоВ

демокРаЦия иЛи 
те щати  през 2016 г. петиция-
та на композиторката Ванеса 
Фелтнер беше подписана от 
9000 възмутени американ-
ски избиратели, които искаха 
премахване на гласуването  в 
18 щата с машини „подарени“ 
от главния спонсор на Хилари 
Клинтън. Те призоваха прези-
дента Тръмп да обяви  Сорос 
за „персона нон грата“ в САЩ, 
за да може Америка да остане 
независима страна с христи-
янски ценности. „Да пресушим 
блатото на корупцията и да 
скрием политиците, които са 
получавали от него пари,  зад ре-
шетките!“ „Ако не спонсорира-
ше демократите Обама и сем.
Клинтън, Сорос трябваше да 
седи в затвора!“ – твърдят ня-
кои по-крайни негови критици. 

Сорос не се трогва особено 
от хулите по негов адрес. Не са 
малко известните интелектуал-
ци в 60 страни на света, които 
са му благодарни за грантовете, 
възлизащи на 600 млн. годиш-
но. А освен това филантропът 
вече е част от Ротшилдите, се-

мейна групировка от банкери 
контролиращи астрономиче-
ската сума от 4000 млрд. долара 
(4 трилиона) и започнала свое-
то натрупване от средата на 17 
век. Той има визия и играе ро-
лята на говорител на тези, кои-
то преследват сливане на поли-
тическата с финансовата власт 
т.е. господство на корпорато-
крацията над институциите 

на националната държава.
Сорос огласява мнение-

то и тревогите си за съдбата 
на света на ежегодните ико-
номически форуми в Давос, 
Швейцария. Тази година той 
призна, че след финансова-
та криза в 2008 г. ситуацията 
се обърнала срещу отворени-
те общества („ОО“). „Надежда-
та, че през 2019 г. ще настъпи  

промяна и отново  „вятърът 
ще духа в гърба на „ОО“, не се оп-
равда. А това води към засилва-
не на национализма –големият 
враг на „ОО“. Индия, Венецуела и 
Северна Корея са типичния при-
мер. В най-силните държави: 
САЩ, Русия и Китай властта 
е в ръцете на потенциални или 
действащи диктатори. Доналд 
Тръмп, заявява Сорос,  е абсо-
лютен мошеник и патологичен 
нарцис, който иска светът да се 
върти около него. Перспектива-
та пред отворените общества 
е мрачна, но промените в кли-
мата и борбата, която Евро-
пейския съюз започва срещу тях, 
дават надежда, че ОО ще просъ-
ществуват.“

Накрая на своята програм-
на реч на форума в Давос-2020 
Сорос излага и своята страте-
гическа цел, а именно създава-
не на уникална образовател-
на мрежа от университети на 
„Отвореното общество“ (Open 
Society University Network). За 
мрежата олигархът ще инвес-
тира 1 млрд. долара. „Това е най-
важният проект на моя живот. 
Той ще бъде насочен срещу то-
талитарните режими (в САЩ, 
Русия и Китай) и климатични-
те промени, (както вече по-при-

емливо наричат плашилото на 
Ал Гор за „глобално затопля-
не“, б.а.). Интересно че същата 
сума от 1 млрд. долара Сорос е 
готов да инвестира в закупу-
ване на украинска земя, кое-
то не звучи като борба с тота-
литарния режим, а по-скоро 
като проект на ГМо-пирата 
„Монсанто“. Международни-
ят лектор по изкуствен инте-
лект рускинята Ирина Мухи-
на (Канада) реагира незабав-
но: „Това ще бъде мощна мре-
жа, носеща разрушителна мощ. 
Това е риск за всички участващи 
в мрежата страни, защото на-
сочва цяла младежка генерация 
в погрешна посока. Маскиране-
то  като „теория на заговора“ 
ще скрие действителната опас-
ност.“

Или с други думи: „Ако не 
можеш да победиш своя враг – 
възпитай неговите деца!“ 

Българските соросоиди, 
децата на бившата комунис-
тическа номенклатура, са 
въздъхнали с облекчение. 
Тяхното добруване с пари-
те на Сорос ще продължи. В 
изминалите 30 години те  по-
казаха, че са готови да заме-
нят демокрацията със соро-
сокрация.

соРосокРаЦия

Християн Мицкоски ще връща македонизма в Северна Македония

М
оже би още по-радикално е предложението на бив-
шия първи външен министър на Македония - 
Денко Малески: „Да признаем на българите мина-
лото, а те - нашата македонска нация и да вървим 

нататък“. Добре, но не само миналото, а - обективната история. 
Убаво - и македонската нация, но кога възниква тя и кога 
„македонската jaвност” ще стане готова да приеме този исто-
рически факт? А иначе докога македонизмът ще продължи да 
шикалкави и мутира, да лавира и мимикрира, с единствената 
цел на всяка цена да се съхрани, да оцелее - за да бъдем бълга-
ри и македонци разделени, да се ненавиждаме като два раз-
лични народа, насъскани един срещу друг. Докога?...
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На 10 март, вторник, председателят на УС 
на Съюза на българските журналисти 
Снежана Тодорова връчи най-високото 
отличие на съюза – „Златно перо“, на из-

вестната българска писателка и публицистка Еле-
на Алекова.

Снежана Тодорова припомни, че "Златното 
перо" е направено по проект на гениалния Борис 
Ангелушев, за да има то много повече морална, а не 
материална тежест, че обикновено журналистите 
се награждават с него или за цялостно творчество, 
или за определени свои публикации, книги, проек-
ти. 

Елена Алекова получи голямата награда за кни-
гата си „Родопа е предел“, която излезе миналата го-
дина в престижното столично издателство – ТАН-
ГРА ТанНакРа ИК. председателят на СБЖ подчерта, 
че мисията на журналиста и публициста е да слу-
жи на истината и само на истината. А авторката на 
„Родопа е предел“ напълно отговоря на това условие, 
защото в сборника й са събрани статии, рецензии, 
интервюта от 90-те години на миналия век до днес, 
в които са разобличени много от модните в наше 
време лъжи, фалшификации и манипулации във 

връзка с историята на Родопите и съвременното 
житие-битие на българите там.

Наградената не скри вълнението си от висока-

та оценка на колегите. Такова признание, по думи-
те й, дава кураж на всеки творец, че онова, което той 
прави, има смисъл и че си заслужава да работи и за-
напред в името на истината. Тя посочи и своите учи-
тели в публицистиката, като започна от Черноризец 
Храбър и Презвитер Козма, през Ботев и Вазов, и стиг-
на до Николай Хайтов, Петко Тотев и създателите на в. 
„Дума“  Стефан Продев и Тодор Коруев.

Тържествената церемония се проведе в централа-
та на СБЖ.

Б.Р. В. „Нова Зора“ поздравява от сърце Елена 
Алекова с високата награда на Съюза на български-
те журналисти. Радостни сме също да отбележим, 
че на нашите страници през годините статиите на 
Елена Алекова, като вярна последователка на Ни-
колай Хайтов, са били вярно и талантливо продъл-
жение на неговите идеи, на неговата прозорливост 
и непримиримост към всички, които вдигат ръка 
над истината и любовта към България.

Честито, Елена!
пожелаваме ти несвършващи сили и несъкру-

шима воля за пребъдване на отечеството и правда-
та в живота ни.

„ЗОРА“

Елена Алекова

На 29 декември 2019 г. 
вечерта, в Централна-
та емисия новини „По 
света и у нас“ на Бъл-

гарската национална телеви-
зия, чухме зашеметяваща но-
вина:

„Преди точно 30 години – на 
29 декември 1989 г. са върнати 
рождените имена на 850 000 бъл-
гарски мюсюлмани от различни-
те етноси – турци, помаци, та-
тари и роми. Имената им са сме-
нени насилствено по време на 
Възродителния процес, започнал 
в началото на 70-те години на 
миналия век и приключил с т.н. 
„Голяма екскурзия” в средата на 
1989-а.

Масовата смяна на имената 
на българските турци започва в 
края на 1984 г. и продължава до 
февруари 1985 г.

(Интервю...)
Така от 1985 година мюсюл-

маните в България официално по 
документи се водят с български 
имена. Помежду си обаче продъл-
жават да се обръщат с родните 
си. През декември 1989-а се вдигат 
на протести.

(Интервю...)
На 28 декември протестира-

щите окупират и сградата на 
Националната телевизия. 

Протестите в София и стра-
ната предизвикват свикване-

то на извънреден пленум на Цен-
тралния комитет на комунис-
тическата партия, който взима 
решение за възстановяването на 
рождените имена“.

(вж.: Иво Никодимов. „30 го-
дини от връщането на имена-
та на българските турци“. – 
Сайт на БНТ, 29.12.2019, на адрес: 
http://news.bnt.bg/bg/a/30-godini-
ot-vrshchaneto-na-imenata-na-
blgarskite-turtsi).

Наглед новина като новина. 
освен ако не се вгледаш в нея. 
Тогава именно става зашеме-
тяваща – толкова е сбъркана, 
лъжлива и подвеждаща. Ряд-
ко се случва, дори от частните 
електронни медии, да чуем тол-
кова брадати лъжи в една нови-
на или... само в шест изречения 
– девет лъжи! 

Дълго чаках някой да обър-
не внимание на казаното по 
БНТ и да реагира. Уви, не доча-
ках. Историци, социолози, по-
литолози и журналисти мъл-
чат. Или спят... Кой да събуди 
българското общество от летар-
гията, в която е изпаднало? Раз-
бира се, и аз не се наемам. Но не 
мога да мълча, 
когато истината минава 

за лъжа, а лъжата – за 
истина... 

Да, българинът обръгна на 
всякакви лъжи през годините на 
преход и вероятно е вече умо-
рен да надава ухо за поредните 
шменти-капели. А може би вече 
не може да отделя истината от лъ-
жата или няма филтър, през кой-
то да я „прецежда“, знам ли!

Фактът, че никой не реаги-
ра след прозвучалите от малкия 
екран лъжи, пагубни за Бъл-
гария, едва ли обаче се обясня-
ва само с това. Не бих искала да 

съм лош пророк, но се замислям 
дали като народ не сме загуби-
ли вече инстинкта си за наци-
онално самосъхранение? Дали 
не сме се „атомизирали“ и всеки 
просто живее сам за себе си, а 
не е част от единната и цялост-
на общност, която се нарича на-
род? Щом и БНТ, осигурявана от 

джоба ни, започна да сее лъжи, ко-
ито разделят българи от българи, 
и никой не реагира, значи нещо 
не е наред в имунната ни система. 
Значи сме превключили на ре-
жим „самоунищожение“. Защото 
да обособяваш от народа си друг 
народ какво е, ако не самоуни-
щожение? Не ни ли стига Север-
на Македония? Не дай боже, как-
то е тръгнало, да осъмнем някой 
ден с три Българии на полуостро-
ва... Или с орязана България... 
Апетити за разпарчетосването ни 
отвън и отвътре – колкото щеш... 
А и в геополитически план всич-
ко е възможно – всякакви „архи-
текти“ на днешния и бъдещия 
свят щъкат по земята с чувство-
то, че могат да правят с хората и 
народите каквото си поискат, все 

едно ще векуват.
Затова е повече от необхо-

димо лъжите относно българи-
те мохамедани, които непрес-
танно се ръсят в публичното 
пространство, в това число и 
от националната телевизия, да 
бъдат опровергавани час по-
скоро. 

И така...
първа лъжа: че потомци-

те на българите мохамедани, 
упорито наричани днес, вклю-
чително и от екрана на БНТ, с 
обидното прозвище „помаци“, 
са отделен етнос.

Първо опровержение: 
„поМАЦИТЕ“ СА БЪЛГА-

РИ, А НЕ НЯКАКЪВ ДРУГ ЕТ-
НоС!

Това е аксиома и няма нуж-
да от доказателства. през 2019 
г. се появи сборникът „Родопа е 
предел“, в който опровергавам 
лъжи, свързани със съдбата – 
минала и настояща – на бълга-
рите, изповядващи ислям. До-
колкото е по силите ми... И след 
всичко – разговор за столичен 
вестник под заглавие (на редак-

цията!): „Доказах, че няма помаш-
ки етнос“. Да, вестникарски „пе-
челившо“, хващащо око, но не-
точно по смисъл! Защото това, 
че „помашки етнос“ няма, че по-
маците са чисти българи, е ясно 
от само себе си. Дори не е толко-
ва важно какво смятам аз или, 
да речем, телевизионерът Иво 
Никодимов по въпроса. Защото 
нито в Османската империя, нито 
по-късно – след освобождени-
ето ни от османско робство, до 
1989 година включително, ни-
кой никога у нас не е поставял 
под съмнение българския ко-
рен на „помаците“, т.е. на бълга-
рите мохамедани. Много са сви-
детелствата и документите, ще 
посоча само някои:

Дж. Мюр Макензи и А. П. 
Ърби 

(из книгата им „Пътешест-
вия в славянските провинции на 
Европейска Турция“, 1867 г.):

„Славяните, станали моха-
медани, живеят предимно в сел-
ските райони и продължават да 
говорят славянски език... Веднъж 
имахме за охрана български мю-
сюлманин. Той позволи да ни ка-
жат в негово присъствие, че все 
още е християнин в сърцето си. 
Стара расова омраза ги кара да 
се изправят срещу гърците в не 
един бунт; но те също толко-
ва мразят турците и следова-
телно са съгласни със своите съ-
народници християни както в 
техните национални антипа-
тии, така и в упоритото запаз-
ване на родния си език“.

Джеймс Бейкър 
(из книгата му „Турция“, 1877 

г.):
„...Помаците запазват бъл-

гарския си език, носиите си и на-
ционалните занаяти. Те са из-
ключително ревниви по отно-

Елена Алекова получи най-голямото отличие на СБЖ „Златно перо“

Снимка: Василка Балевска

шение на турците и никога не 
страдат от навлизане на въ-
оръжена сила в техните плани-
ни. Имат репутацията на сме-
ли войници и отлични ездачи, 
но не са принудени като алба-
нците от безплодието на пла-
нините си да търсят препита-
ние с военна служба“.

(Цит. по: Мишел Лео. „Бълга-
рия и нейният народ под осман-
ска власт през погледа на англо-
саксонските пътешественици 
(1586 – 1878)“. ТАНГРА ТанНак-
Ра ИК. С., 2013.)

Мишел Лео (1918-1975 г.) 
е френски дипломат, културен 
аташе на Франция у нас, дирек-
тор на Френския институт в Со-
фия, преподавател в Софийския 
университет. Дж. Мюр Макензи 
и А. П. Ърби са английски пъте-
шественици от втората полови-
на на ХІХ в., Джеймс Бейкър е 
британски военен. 

Мидхат паша: 
„Трябва да се отбележи, че 

сред българите има повече от 
един милион мохамедани. В 
това число не са включени нито 
татари, нито черкези. Тези мо-
хамедани не са дошли от Азия, 
както обикновено се мисли. Това 
са потомци на същите тези 
българи, преобърнати в исляма 
през епохата на завоеванието 
и през следващите години. Това 
са чеда на същата тази страна, 
на същата тази раса, произлез-
ли са от същото това коляно. А 
между тях има една част, кои-
то говорят само български“.

(Вж.: сп. „Научен преглед 
за Франция и чужбина“, бр. 49, 
1878.)

Мидхат паша (1822-1884) е 
управител на Дунавския вилает, 
а по-късно – велик везир на Ос-
манската империя.

Карнегиевата анкета: 
„Помаците са българи по на-

родност и език, които в даден 
период от турското завоевание 
са били насилствено принудени 
да приемат Исляма. Те не гово-
рят турски език и са запазили 
някои от традиционните спо-
мени на християнското си ми-
нало“;

„Помаците са български пла-
нински жители, покръстени от 
турците в Исляма преди някол-
ко века. Те наброяват около 400 
000 души и населяват високите 
плата на Северна Македония. 
Мъжкото население от най-
близките села говори турски и е 
напълно ислямизирано. Жените 
от своя страна продължават 
да говорят български и са оста-
нали верни на някои славянски 
обичаи. В по-далечните центро-
ве обаче, като например в Родо-
пите или в Тиквеш, помаците са 
останали верни на моногами-
ята и на своите народни пес-
ни. Тук славянският тип е дори 

много по-чист, тъй като насе-
лението не се е смесвало с хора 
отвън. Те не са се подчинили на 
Исляма, за да запазят общест-
веното си положение, както е 
при славянската аристокра-
ция на Балканите. Помаците 
представляват селско населе-
ние, макар че в продължение на 
два века младите хора служат 
в турската армия и все още са 
запазили своя воинствен и фа-
натичен дух. Следите от насил-
ственото ислямизиране могат 
понякога да се намерят в име-
на на местности като напри-
мер „Мехрилот“ или „Хибили“ в 
Източните Родопи, означаващи 
„Делен“ или „Сечен“, т.е. места-
та, където те са били „делени“ 

от тези, които приемали Исля-
ма, и местата, където са били 
съсечени отказалите да се под-
чинят“. 

(Вж.: Карнегиевата анкета. 
Изд. „Абагар“, Велико Търново, 
1995.)

Карнегиевата анкета е по-
пулярното име на Доклада 
на международната комисия 
за разследване причините и 
провеждането на Балкански-
те войни, публикуван през юли 
1914 г. във Вашингтон, доколко-
то начинанието е осъществено 
със средствата на Карнегиева-
та фондация за международен 
мир. Членовете на комисията 
са авторитетни учени прави-
сти, историци; известни журна-
листи; видни депутати. Всички 
те съвсем не са били приятели 
или „адвокати“ на българите. 
Те обаче подготвят и прилагат 
към доклада етническата кар-
та на региона, която обектив-
но отразява изконно българ-
ските територии.

Позив от Управителен 
съвет на Дружба „Родина“, 

1937 г.:

„Езикът е мерило за народ-
ност, а не религията. Последна-
та само определя пътя, по кой-
то човек трябва да върви, за да 
бъде по-близо до бога, а езикът 
определя към кой народ се чис-
лим...

Никой от вас не говори в своя 
дом със скъпото си семейство на 
друг език, освен на български, т.е. 
на оня език, на който говорят в 
българското Народно събрание, 
по вестниците, по всички кан-
целарии, по улиците в селата и 
градовете на България“.

(Цит. по: „Дружба „Родина“. 
Спомени за бъдещето...“. ТАН-
ГРА ТанНакРа ИК. С., 2013.)

Българомохамеданската 
културно-просветна и благотво-

рителна дружба „Родина“ е ос-
нована през 1937 г. в Смолян от 
младежи из средите на българи-
те мохамедани. Те са предста-
вители на първите следосвобо-
жденски поколения в Родопите 
и са имали възможност да чер-
пят истината за произхода си 
непосредствено от разказите на 
живелите по време на робство-
то свои родители и близки. След 
9 септември 1944 г. Дружба „Ро-
дина“ е обявена за фашистка и 
е закрита през 1947 г. Някои от 
членовете й са съдени от Народ-
ния съд, но впоследствие са оп-
равдани и реабилитирани.

Светослав Духовников:
„Българите мохамедани, из-

повядващи мюсюлманска рели-
гия, никога не са се считали за 
турци. А и турците никога не 
са ни признавали за такива. За 
тях ние, българите мохамеда-
ни, винаги сме били „по-други“ – 
хора от „по-долна ръка“. Те нико-
га не са хранили доверие към нас. 
Обидно ни назовават ту „пома-
ци“, ту „ахряни“, т.е. „изостана-
ли“; „Техните (на турците – бел. 
Е.А.) представители винаги са 

били наясно, че нашият квас е 
по-различен от техния въпреки 
религията. Техните просветени 
и умни хора са също наясно с ис-
торическата истина за произ-
хода ни, защото срещу истори-
ческите свидетелства не може 
да се върви. А истината я има 
и в техните архиви, писана от 
техни историци, пътешестве-
ници и държавници. Да не спо-
менавам пък за независимите 
чуждестранни източници, кои-
то не можем да обвиняваме, че 
са били пристрастни...“. 

(Цит. по: „Светослав Духов-
ников: Антибългарски сили це-
пят нацията ни“. Интервю. – В. 
„Денят“, 19.05.1991.)

Светослав Духовников 

(1914-2000) е първият главен 
мюфтия на самостоятелно-
то Смолянско мюфтийство 
на българите мохамедани, съ-
ществувало от 1942 до 1986 г.; 
член на Дружба „Родина“.

Преди Освобождението от 
османско робство самото поня-
тие „помаци“ е локално назва-
ние за българите, изповядващи 
ислям, в Ловешко. Дори в един 
опус на проф. Хюсеин Меми-
шоглу, известен турски „пома-
колог“, който определя бълга-
рите мохамедани като „помаци 
турци“, четем:

„В османските регистри от 
периода след покоряването на 
Румелия не съществуват наз-
ванията „българомохамеда-
ни“ или „помак“. До края на ХІХ 
век западните автори също не 
споменават никъде понятие-
то „помак“. А. Боуе, който през 
1839 година осъществил пъте-
шествие из Балканите с изсле-
дователска цел, първи спомена-
ва, че в някои градчета и села 
на Ловешки и Севлиевски райо-
ни живеят помаци, поради кое-
то тези места са били нарича-
ни помашки селища“.

(Цит. по: Хюсеин Мемишо-

глу. „Страници от историче-
ското минало на помаците“. 
Анкара, 1991.)

Хюсеин Мемишоглу (р. 
1937) е бивш преподавател 
по история на БКП във ВМЕИ 
„В. И. Ленин“ в София, доцент. 
През 1988 г. от Виена заминава 
за Турция, където става профе-
сор, преподавател по история на 
балканските народи в Анкар-
ския университет.

Едва ли някой би заподозрял, 
че Хюсеин Мемишоглу е велико-
български шовинист, а ето че и 
той не опровергава локализира-
нето на названието „помаци“ в 
района на Ловеч и Севлиево, т.е. 
че то е било местно (подобно на 
много други местни названия за 
българите мохамедани – „ахря-
ни“, „мърваци“, „торбеши“ и т.н. 
в различни краища на Бълга-
рия). Това ще рече че по вре-
ме на робството то не е назва-
ние на всички ислямизирани 
българи, а още по-малко пък 
е било етноним, защото осман-
ците едва ли биха пропуснали да 
ги споменават в регистрите си 
именно като „помаци“, още по-
вече ако, според както твърди 
Хюсеин Мемишоглу, те са били 
техни най-добри съюзници и 
братя, „помагали“ им да завла-
деят Балканите. 

Френският дипломат Ми-
шел Лео, цитиран по-горе, по-
твърждава същото:

„Името помаци днес се при-
лага към всички българи мюсюл-
мани, което изглежда по-рано е 
обозначавало само някои регио-
нални групи. „На някои места те 
са познати под името помак...“, 
казват госпожиците Макензи и 
Ърби. От своя страна Ъркърт 
различава „две основни племена 
на българи мохамедани: туле-
маните, които заемат планин-
ските райони на Родопите над 
Йенидже, и помаците, които се 
простират на север в посока на 
Дунав и границите със Сърбия“.

(Цит. по: Мишел Лео. „Бълга-
рия и нейният народ под осман-
ска власт през погледа на англо-
саксонските пътешественици 
(1586 – 1878)“...)

Мишел Лео издава книга-
та си у нас още през 1949 г., на 
френски език и под заглавие 
„България и нейният народ под 
владичеството на Османската 
империя, такава, каквато са я 
видели англосаксонските пъте-
шественици (1586 – 1878). От-
криването на една народност“. 
Така че по негово време назва-
нието от локално е станало офи-
циално за всички българи мо-
хамедани. Това вероятно е ста-
нало, защото политикът, който 
пръв използва брутално пробле-
ма с българите мохамедани, за 
да спечели избори, е Васил Ра-
дославов. Той е роден в Ловеч 
и названието „помаци“ просто 
му е било „под ръка“, та покрай 
министър-председателства-
нето му то се официализира и 
става название за „всички“.

Следва

докоГа Ще ПРедаваме себе си и бъЛГаРия?

Българи помаци от Родопите, 1932 г

Българска национална телевизия отново сее лъжи
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Те завършват с думите на 
Марк Аврелий "Не постъпвай 
тъй, сякаш че ще живееш десет 
хиляди години. Сетният час те 
дебне." Издебна и него и не до-
чака "апокрифните размисли" 
да видят бял свят. Но ги изда-
дохме преживе и читателите му 
се срещнаха с възрожденския 
дух на един блестящ ерудит и 
енциклопедист, почитател на 
всички музи, един от европей-
ците, изпреварили напъните 
на наши политици да ни ев-
ропеизират с късна дата. Той 
като никой друг по неповто-
рим начин съвместяваше на 
пръв поглед несъвместимо-
то - есето, спомена, портре-
та, литературно-критическия 
анализ, историческия пара-
лел и етимологическото тъл-
кувание, политическата сати-
ра и философското умозре-
ние, още и още,... и така руше-
ше стените между жанровете. 
Искате ли да се докоснете до 
българското и балканското ни 
минало, до световната култу-
ра, искате ли да тръгнете с Ту-
кидид към бъдещето, за да ос-
мислите днешната си съдба, 
отворете страниците на "Нас-
кърбени сетива" или коя да е 
друга книга на Богомил Нонев 
и ще имате един ерудиран, из-
тънчен и сладкодумен лоцман 
във водите на бушуващия оке-
ан на съвременността.

Изглеждаше ми несмъртен – 
с мъдростта, доброта, кроткост-
та и толерантността си. Дре-
вногръцките и римските богове и 

полубогове му бяха приятели, но 
изглежда Аид, наричан още Ха-
дес или плутон, го е издебнал и 
го прибра в подземното царство, а 
той, олимпиецът, вече на 82 го-
дини, имаше още работа на тоя 
свят на ползу роду. предишни-
ят ден бях у дома му, крояхме 
планове за бъдеща литератур-

на анкета. Край нас се въртеше 
внукът му Андрейчо. Закачахме 
се с него, смяхме се, на мен и през 
ум не можеше да ми мине, че на 
следващия ден ще пиша некро-
лог. Най-краткият: "Сбогом, Боги! 
Сигурно вече си говориш с ония на 
Олимп... От масата в "Бохемия". 
  Масата там ни събираше всяка 
сряда по обед, на нея този мъдър, 
мек, хармоничен човек беше по-
вече доайен, отколкото тамада. 
Излъчваше не само мъдрост, но 
и доброта. Как веднъж не чухме 

от него назидателна проповед, 
как не иззлобя срещу някого, а 
времето беше страдалско. Той 
бе наясно, че битува съвременна 
версия на мита за Сизиф: избутва-
ме донякъде камъка на историята, 
но не ни стигат силите и скалният 
къс може да ни размаже. Дразне-
ше се не от хората, а от пороци-

те им. Сърдеше се на хомоква-
дратикусите, чиято душевност е 
унищожена от технологическата 
стандартизация. Григор Чернев 
го сравни по свободолюбие с 
богомилите, за него той е "при-
родно явление, природно бедствие, 
ако щете рядко, необяснимо и за-
гадъчно като загадъчната бал-
канска душа". Богомил беше бо-
хем, но и аристократ и кавалер 
на духа. Тогава, когато кръчми-
те били клубове, а виното пре-
махвало границата между ста-

ри и млади, седял на една маса 
в "Цар Освободител" или "Роял" с 
Йордан Иванов, Стоян Роман-
ски, Димитър Михалчев, Алек-
сандър Балабанов..., прекарвал 
часове със Светослав Минков, 
Емилиян Станев и Никола Фур-
наджиев, черпил се в "Шевка" 
или "Дивите петли" с Богомил 

Райнов и Никола Вапцаров, с 
Иван Хаджийски и петър Ува-
лиев. А с Ламар бродел по пла-
нините. 

Той е от малцината, които 
с чиста съвест, без колебание, 
можем да определим като инте-
лектуалец, "звание", което днес 
се раздава с широки пръсти, но 
тази "рядка птица" не се среща 
под път и над път. Несъмнено 
Богомил Нонев бе от истински-
те, не от номинираните, защо-
то бе ерудит, енциклопедист, 
мислител, поклонник на всич-
ки музи, доказваше това в пуб-
лицистиката и есеистиката си, 
в литературната критика, къде-
то бе "единен в многообразието", 
както казва Тодор Абазов. Но бе 
и гражданин с остри рефлекси 
и родолюбиви стремления, на-
помнящи за възрожденските 
дейци. И доказваше това с живо-
то си и темпераментно перо, за да 
се въздигне до всепризнат май-
стор на есето. На всичкото отго-
ре бе европеец и гражданин на 
света, не само защото бе дипло-
мат. А като политически и об-
ществен деец се отличаваше с 
толерантност, незлобливост и 
търпимост към чуждото мне-
ние. Водеше ни по "пътища, ко-
ито не свършват". Както писа 
Свилен Каролев, той е пребро-
дил надлъж и нашир огромни 
географски и културологични 
пространства, спирал е на без-
чет "гари", с всякакъв народ се е 
омешвал.

Богомил Нонев бе наисти-
на Богу-мил. На всичкото отго-
ре бе и спортист, деец на олим-
пийското движение, увличаше 
се по плуването, ските и тени-
са. Щях да забравя... падаше си 

и по джаза, с което ме спечели 
безвъзвратно. през 1960 г. от-
печата в сп. "Пламък" удивител-
ното есе "Музиката на черните 
парии", то излезе и в книгата му 
"Брод през времето", а отгоре на 
всичкото като главен редактор 
на списание "Наша родина", из-
дание на ЦК, организира диску-
сия за естрадата и джаза. Заради 
всичките тези "грехове" Митко 
Григоров го привиква в ЦК и му 
чете конско евангелие. Богомил 
Нонев ще напише по-късно: 
"Дори не помня какво ми каза, но 
разбрах, че да се хвали тази "ис-
терична какафония" не отгова-
ря на приетите партийни норми 
на соцреализма. Не ми се размина 
още много години увлечението ми 
по джаза". Но европеецът Бого-
мил винаги е изпреварвал вре-
мето, и то като носеше възрож-
денски дух. Не, самият той бе 
възрожденски дух.

Владимир Свинтила: „Богомил Нонев раз-
казва приятно и занимателно, разказва с вдъх-
новение и по заразяващ начин. Този маниер на 
непринудена и сякаш никога несвърваща беседа, 
прави необрозимия материал достъпен.”

Невена Стефанова: „Една от характерни-
те черти на Богомил Нонев  е неговото миро-
любие, деликатно несъпротивление. Нека всич-
ки да си пожелаем толерантността – търпи-
мостта на чуждото мнение, за което Богомил 
ни дава пример. Дано тя се превърне в принцип 
при изграждането на тая пуста демокрация!”

Тодор Абазов: „У Богомил Нонев ще откри-
ем страст към словото като израз на личен и 
социален ангажимент, свои мерки за художест-
вена и гражданска пълноценност, открит взор 
към вълненията на хората и хоризонти на све-
та… Богомил Нонев е постигнал характерна-
та за него синтетична проза, в която органич-
но се сплитат лиричната изповедност, под-
вижна мисъл, публицистичен нерв, определящи 
му неговото трайно място в литературния 
живот.

Симеон Хаджикосев: „Богомил Нонев е един 
от безспорните майстори на есето в родната 
ни литература. Той притежава всички качест-
ва, позволяващи му да се изяви като превъзхо-
ден есеист: широка обща и респектираща фи-
лологическа култура, гъвкав слог, култура на из-

живяването, асоциативна динамика, усет към 
спецификата на жанра.”

Иван Сарандев: „Когато четеш Богомил 
Нонев, през цялото време чувстваш, че е тебе 
разговаря един добър и проницателен събесед-
ник, с широка осведоменост, с живо и находчиво 
въображение.”

Сули Сеферов: „Всяка среща или разговор с 
Богомил Нонев е като глътка чист въздух в за-
мърсената среда, в която живеем. Човек с вро-
ден аристократизъм, осъзнал приноса и място-
то си в българската култура. Убеден че живо-
тът може да бъде изживян свободно, без страх 
и угризения. Живот с чиста съвест.  В книгите 
той ни дава надежда, че доброто не е безвъз-
вратно изчезнало от живота ни. И все някой 
ден ще го срещнем на пътната врата.“

 Иван Гранитски: „Кавалерът на духа Бо-
гомил Нонев остави след себе си многообразно и 
интересно творчество. Несъмнено през години-
те ние ще се връщаме към неговите заредени с 
вътрешна светлина и добротворност словесни 
послания.” 

 Елена Алекова: „В текста, в контекста 
или извън текста – словото на Богомил Нонев 
е съсредоточие на равновесност, на мъдрост и 
на светлина. Асоциативно. Иносказателно. И 
същевременно – конкретно. Бичуващо и щадя-
що едновременно.”

Другите за Богомил Нонев

тоЙ сПиРаШе На всяка човеШка ГаРа...
Владимир оВЧИНСКИЙ
Александр НАГоРНыЙ

паниката възникна-
ла в Китай в среда-
та на януари след от-
криването на смър-

тоносния коронавирус, на 
практика постепенно обхвана 
всички континенти и преди 
всичко Азия и Европа.

Спорно е дали причина за 
това  е „супервирусът COVID-
19“, но фактите са следните: реа-
лен спад на производството и 
съкращаване на потребление-
то, намаляване на мобилност-
та на населението и на дру-
ги системни трансформации, 
аналогични на прогнозирани-
те във връзка с „безвирусните“ 
процеси на разпадане на „ед-
нополярния свят“ и „глобалния 
пазар“, и формиране на „паза-
ри на големи региони в многопо-
лярен свят“.

Ето защо както се казва, че 
ако „COVID-19 не съществуваше, 
то той си струваше да бъде из-
мислен“. Защото днешната „ко-
роновирусна епидемия“ факти-
чески ще решава същите ци-
вилизационни задачи, кои-
то в противен случай биха се 
решавали  със световна кри-
за, световна война или след 
някакво природно бедствие. 
Не е сигурно, че  пандемията 
ще стане надгробен камък на  
„либералглобализма“, но тя във 
всички случаи ще обозначи 
мястото, на което той ще бъде 
погребан. 

При това стават все по-мал-
ко съмненията, че новият вирус 
е създаден от човешка ръка. 
Изследванията на РНК-генома 
на COVID-19 доказват, че той 
представлява резултат от ге-
нно инженерство, а не на ес-
тествени като правило точко-
ви мутации. Въпреки че много 
вирусолози и епидемиолози 
продължават да твърдят об-
ратното, а именно че даденият 
щам е възникнал стихийно и 
спонтанно. Затова епидемич-
ната вълна ще достигне своя 
пик в света някъде към ап-
рил-май, след което ще изчез-
не, както това многократно се 
е наблюдавало с други щамове 
на коронавируси, включител-
но с атипичната пневмония 
SARS в 2003 г.

В тази връзка си струва да се 
обърне внимание на факта, че 
в далечната 1981 г. в Ню Йорк 
беше издадена книгата на пи-
сателя фантаст Дин Кунц 
„Очите на мрака“. В нея  бяха 
описани събития предстоящи 
да се случат в някакво неопре-
делено бъдеще и свързани със  
свръхопасен вирус наречен 
„Ухан-400“ по името на града, 
близо до който се е намирала 
секретната лаборатория, в ко-
ято е създаден вирусът.

Въпросът възможно ли е 
книгата за „Ухан-400“ да е ста-
нала своего рода сценарий за 
действията на някакви спе-

цслужби, включително на 
американски, остава открит. 
Нали и 11 септември 2001 г. се 
предхождаше от филм, в кой-
то завладени от терористи са-
молети нанасят удари по не-
бостъргачите.

Оттук следва простият и 
обикновен въпрос: „Кой има 
полза и кой ще загуби на първо 
място?“

Засега има няколко почти 
равновероятни и затова равноп-
равни хипотези, които дават 
отговор на случващите се съ-
бития. Но те най-общо могат 
да бъдат сведени до две общи 
схеми.

Схема  № 1: Главният губещ 
в края на краищата се оказва 
Китай, а главният печеливш – 
глобалното финансово лоби 
със своя американски филиал 
в лицето на  „дълбоката държа-
ва“ (deep state).

В полза на тази схема е пре-
ди всичко фактът, че мащаб-
ната реакция на китайските 
власти с широк набор от мо-
билизационни мерки не само 
нанася удар по промишленос-
тта и финансово-икономиче-
ската система на КНР, съкра-
щавайки по прогнозни оцен-
ки ръста на китайската ико-
номика в 2020 г. на 1.5-2.0% 
БВп, което  се равнява на 3-4 
трилиона долара. Това предиз-
вика масова антикитайска ис-
терия по целия свят, особено в 
съседните на „червения дракон“ 
страни, включително до нападе-
ния срещу китайци в Япония 
и Южна Корея и до затваря-
не на границите за китайски 
граждани (Русия направи съ-
щото).

при това мерките сре-
щу епидемията предприети 
от китайското ръководство, 
включително ограничава-
не на правата на китайците и 

блокиране на многомилион-
ни градове, не предизвикаха 
никакво възмущение и се въз-
приеха като неизбежна необ-
ходимост.

Освен това, възникналите 
глобални финансови и ико-
номически затруднения във 
връзка с „фактора COVID-19“ 
ощетиха сигурните изгледи 
за преизбиране през ноември 
на президента на САЩ Доналд 
Тръмп. Случайно ли е това съв-
падение или не, но този фак-
тор започна да се разиграва 
активно след провала на им-
пичмънта на 45-я президент 
на САЩ, когато инициатори-
те на процеса бяха принудени 
да предадат делото от Кама-
рата на представителите в Се-
ната. За политическия  елит на 
„дълбоката държава“, свързан 
предимно с Демократическа-
та партия и с „прогресистите“ 
в Републиканската партия, 
единствената надежда за про-
вал на Тръмп е „мечото рали“ 
на фондовите борси да доведе 
до пълномащабна криза, коя-
то да не бъде овладяна от се-
гашната администрация. За-
щото по-нататъшна политика в 
стил МАGA (Make America Great 
Again) лишава представители-
те на „дълбоката държава“  от 
хранилката на държавния бю-
джет, достъпа до която за тях 
президентът Тръмп ограничи 
още в първия мандат на свое-
то управление.

Към горното си струва да се 
добави, че още в 1985 г. един от 
водещите университети в САЩ 
Университета  Дюк (Север-
на Каролина) предложил на 
Уханския университет в КНР 
да осъществят съвместно дъл-
госрочна програма за виру-
сологични изследвания с фи-
нансиране от Джордж Сорос и 
Бил Гейтс. И двамата мултими-

лиардери са известни като про-
тивници на Тръмп и привър-
женици на ограничаване на 
земното население.

Схема №2 е значително 
по-сложна и се базира пре-
ди всичко на факта, че пове-
дението на китайското ръко-
водство в сегашната ситуация 
изглежда просто самоубий-
ствено и алогично, както от 
икономическа, така и от поли-
тическа гледна точка. Ако по 
време на епидемията от SARS 
2003 официален пекин  пред-
приемаше обикновени проти-
воепидемиологични мерки без 
съдействието на военни и без 
широко отразяване в СМИ, то 
сега неговото поведение беше 
коренно противоположно и по-
скоро приличаше на отработ-
ване на действия в действи-
телно извънредна ситуация с 
разгласяване по цял свят. Въз-
можно е това да е „демонстра-
ция“ на сила и начертаване 
на  „червена линия“  за Хонконг, 
където продължават протести-
те на прозападната, пробритан-
ската и проамериканската опо-
зиция, както и за желаещите да 
повторят „опита на Хонконг“ в 
градовете на Южен Китай.

Но не е по-малка вероят-
ността, че това наглед „самоу-
бийствено“ поведение на офи-
циален пекин може да е резул-
тат от договорености в рамки-
те на сключеното примирие в 
търговската война със САЩ. 
Натрупаните противоречия 
в съвременната цивилизация 
така или иначе трябва да нами-
рат решения. В изминалите 20 
години различни експерти об-
ръщат внимание на непрекъс-
нато нарастващия  астроно-
мически дълг на САЩ, който 
вече възлиза на 23,4 трилиона 
долара, в това число външен 
дълг 6.1 трил.долара, а с отчи-

тане на корпоративния дълг и 
дълга на домакинствата – 75.9 
трил.долара. при това общи-
те активи на САЩ се оценя-
ват възлизащи на 146 трил.
долара, а валутните и кредит-
ни деривативи – на 670 трил.
долара. Независимо от това  
тази „империя“ продължава 
да се държи. Но в света няма 
нищо вечно. Даже нашата Все-
лена един път възникнала, може  
един ден да изчезне, да се „изпа-
ри“.

Темповете  на икономиче-
ски ръст на Китай, които над-
минават три  пъти аналогич-
ните темпове на САЩ,  в  усло-
вията на днешната „глобална 
икономика“ водеха към засил-
ване на  заплахата от неизбе-
жен цивилизационен колапс.  
И единствената възможност 
да се избегне поне отчасти  за-
плахата беше трансформира-
нето  на света от еднополярен, 
от „глобално единство“,  в нова 
многополярност, условията на 
която, от устата на Тръмп, САЩ 
продиктуваха на КНР.

Нека повторим, че вече 
виждаме закриване и съкра-
щаване на цял спектър гло-
бални индустрии като тури-
зъм и обслужващите го про-
изводства,  свиване на про-
изводството на самолети и 
автомобили, съответно пада-
не на цените на суровини и на 
първо място на енергоноси-
телите. перспективите на об-
щия спад осреднен за целия 
свят могат да се оценят на 25-
30%, а за отделни страни над 
50% и даже 65-70%. Ще има 
страни, за които спадът ще 
бъде под средния и даже ще се 
отбележи незначителен ико-
номически ръст. Днешният 
работещ глобален пазар ще се 
разпадне и на негово място ще 
възникнат регионални съюзи 
на принципа на географското 
положение. Сред тях макроре-
гионът САЩ-Канада-Мексико 
ще получи приоритетно по-
ложение в сравнение с реги-
она Югоизточна Азия, където 
ще се разгаря конкуренцията 
между Китай и Япония, раз-
бира се и с известно участие 
на Русия.

По такъв начин, вместо от-
падане на американската хе-
гемония, се създават условия 
за нейното възстановяване 
на нова основа, включваща 
технологически иновации и 
практически с опора на  цяла-
та  Северна Америка.

Ето защо сегашната криза с 
„коронавируса“ може да се раз-
глежда като своего рода мо-
делиране на криза, която ще 
бъде генерална репетиция 
към нова световна трансфор-
мация.

На руски материалът е изля-
зъл на 5 март, в-к "Завтра".

Превод:  
Румен ВоДЕНИЧАРоВ

РеПетиЦия На кРиЗата
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тоЙ сПиРаШе На всяка човеШка ГаРа...

Скъпи сънародници,
Братя и сестри,

И
зпитанията, на които 
сме подложени в по-
следните месеци, по-
ставят живота ни в 

нови рамки. Сега трябва да по-
лагаме повече грижи за телес-
ното си здраве, за да преодолеем 
опасностите от заразите с ковар-
ния вирус и да запазим силите и 
енергията на българската нация. 
Но още по-големи трябва да бъ-
дат грижите за нашето духовно 
здраве. Защото една нация не 
може да се съхрани физически 
здрава, ако боледува духът й и е 
немощно националното й съз-
нание и устойчивостта й пред 
вирусите на разложението, обез-
личаването и денационализира-
нето. Поднебесните сили на зло-
бата обаче не престават да еро-
зират това съзнание, да внасят 
смут в мисленето на хората, да 
потъпкват националните цен-
ности, за да обезоръжат народа 
и обществото и ги направят по-
корни на злото и греха. 

В последно време забелязва-
ме как отново се съживява духът 
на отродителството, на отказа от 
традиции и идеали. Преиначава 
се историята, изопачават се фа-
ктите, за да се доказват антибъл-
гарски тези. Атакуват се нацио-
нални светини, героични лич-
ности, чиито образи се мъчат да 
обругаят и омърсят, за да ги ли-
шат от славата на техните под-
визи и мъченичества. Правят се 
опити да се реабилитират отяв-

лени фашисти и организациите, 
които са ръководили.

Идеолозите и изпълнителите 
на тези планове получават щед-
ри хонорари за своето служение 
на чужди фондации. Те охотно 
слугуват на небългарски интере-
си и всеотдайно работят за сло-
мяване на българския дух. Же-
ланието им е да превърнат Оте-
чеството ни в духовна пустиня, 
за да избуят в нея плевелите на 
космополитизма, неолиберали-
зма, неофашизма, ксенофобия-
та, русофобията и бездуховност-
та. То се прикрива с маската на 
някаква уж принципност, обек-
тивност, надпартийност, депо-
литизация и общочовешки цен-
ности. 

Неосъществени писатели, 
учени със съмнителни качества 
и постижения, кресливи журна-
листи се опитват да дискредити-
рат големи български писатели 
и отделни техни произведения. 
Такива опити в последно време 
видяхме с Христо Ботев, Иван 
Вазов, Гео Милев, Никола Вапца-
ров и др. 

Ние сме силно разтревожени 
от тези явления. От дълго време 
се опитваме да противодейства-
ме на подобни опити за разру-
шаване на националното съз-
нание и националния дух. Сега 
смятаме, че е дошло времето за 
обединение на всички, които 
милеят за Отечеството, нация-
та, българското, за да стане от-
порът срещу отродителите още 
по-силен, настойчив и твърд. За-

явяваме, че няма да позволим на 
никого да поставя под съмнение 
величието на българската исто-
рия, литература и култура, тра-
диционните ценности, духа на 
нацията. Защото те са най-ва-
жните елементи на национална-
та ни сигурност и съществуване-
то ни като народ и държава. 

Призоваваме всички бълга-
ри да защитим себе си от прода-
жниците и враговете на Бълга-
рия. Историята няма да ни прос-
ти, ако допуснем държавата ни 
да се разпадне и изчезне. 

Ние сме българи и ще от-
стояваме българското. И нико-
му няма да позволим то да бъде 
унизявано и отричано.

акад. Георги Марков, акад. 
Константин Косев, Боян Анге-
лов, Панко Анчев, Минчо Мин-
чев, проф. Чавдар Добрев, проф. 
Иван Маразов, Петър Андаса-
ров, член-кор. Иван Гранитски, 
Атанас Звездинов, Мая Вапца-
рова, член-кор. Васил Проданов, 
Надя Попова, Димитър Хри-
стов, член-кор. Иван Ангелов, 
Ирина Велева, Снежана Тодоро-
ва, Благовеста Касабова, Драго-
мир Шопов, проф. Стоян Райчев-
ски, Минчо Минчев, поф.д.ик.н. 
Бончо Асенов, акад. Васил Гюзе-
лев, Виолета Станиславова,д-р 
инж. Марин Белоев, проф.дфн 
Нако Стефанов, ст.н.с. Румен 
Воденичаров, проф.д-р ист.н. 
Тодор Мишев, Борис Данков, о.з. 
полковник Тодор Продев.

Подписката е отворена
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АнтологияДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ 
ТВОРЦИ И УЧЕНИ ЖИВ СЪМ

Нажежено е до бяло
всичко в мен.
Жив съм.
Падам и крещя от болка.
Жив съм.
Не от болестта боли.
Боли ме, че съм повален.
 
Жив съм.
 
Като тетива треперя цял.
Жив съм.
Цял горя и в треска викам.
Жив съм.
Не от треската треперя,
а от гняв,
че съм се спрял.
 
Жив съм.
 
Хора, спрелите минути ме болят.
Жив съм.
По загубените пътища крещя.
Жив съм.
Хора,
искам рождества,
не искам смърт.
 
Жив съм.
В мен крещи недороден света.
Жив съм.
Мъртъв ще съм,
ако не крещя от болка.
Жив съм.
Хора,
чуйте диагнозата на болестта:
 
жив съм.

Веселин  
ХАНЧЕВ

Журналист, литературен 
критик, писател - един от най-
добрите есеисти, дипломат, 
деец на олимпийското дви-
жение, ерудит и познавач на 
древните култури и световна-
та литература и изкуство, за-
вършен интелектуалец, по-
следният енциклопедист и 
първият носител на наградата 
"Сирак Скитник" - това беше 
Богомил Нонев, когото и ние, 
по-младите му приятели и не-
гови ученици по писателство, 
наричахме Боги. И още: роден 

е в София на 17 февруари 1920 г. 
в къща на ъгъла между "Любен 
Каравелов" и "Хан Крум" и вече 
се навърши столетие, откакто 
се е пръкнал на тоя свят. Негов 
кръстник в литературата е Ди-
митър подвързачов, приятел 
на баща му, журналистът Ни-
кола Нонев, родом от Котел. 
Дебютът му в литературата е в 
"Златорог" на Владимир Васи-
лев. Като ученик в Първа мъжка 
гимназия участва в издаването 
на списание "Ученически подем" 
заедно с Александър Геров, 
Михаил Величков, Емил Ма-
нов, Найден петков, Алексан-
дър Вутимски, Валери петров, 
Невена Стефанова и др. Учи-
тел по литература му е Георги 
Цанев, в чието списание "Из-
куство и критика" пише. Бил 
е председател на Българския 
пЕН-клуб, член на БоК, отли-
чен с най-високия олимпий-
ски медал, главен директор на 
Българското радио и телеви-
зия (1966-1970), главен редак-
тор на списание "Наша роди-

на", кореспондент и дипломат 
в Белград, посланик в Тунис 
(1972-1976)... Автор е на кни-
гите "Градове и хора", "Брод през 
времето", "Ветрове на надежда-
та", "Добрите пътища", "Кри-
тическа летопис", "Одобрения и 
несъгласия", "Откриване на нео-
чакваното", "Ограбване на ти-
шината", "Облекло официално", 
"Студено лято", "Строги нощи", 
"Черният вкус на кафето", "Пъ-
тища, които не свършват", 
"Човешки гари", "Сняг над годи-
ните" и др. Увличаше се от плу-
ването, ските и четенето. По-
чина на 15 април 2002 г. у дома 
си в София. 

Преминах на слалом през 
богатата биография на Боги. Но 
ми се искаше да заинтересувам с 
това, макар и непълно изброява-
не, по-младите, които не го по-
знават (него и творчеството), 
а и да подбутна тия, които го 
знаеха, но бързо го забравиха 
– кого ли не порази скоротеч-
на инфлуенция на забрава-
та! Боги - независимо дали бе в 

официално облекло или в ски-
орски екип, независимо от това 
дали лятото бе студено и нощите 
строги, все търсеше брод през 
времето, спираше на всяка 
човешка гара, намираше пъ-
тищата към доброто, върве-
ше с ветровете на надеждата, 
за да открива неочакваното. 
Не бих могъл да направя този 
каламбур с наименованията на 

книгите му, ако самите им за-
главия не бяха умни, образни, 
изненадващи, и в същото вре-
ме съответстваха на мъдрост-
та на текста. Любомир Левчев 
е претеглил Боги много точно: 
„Богомил Нонев е един изключи-
телно плодотворен дух. Той е 
прониквал в цветовете на поч-
ти всички изкуства. Там обик-
новено се търси нектарът – 
насладата. А Богомил е съби-
рал мъдрост. Може би тази 
особена дълбочина на плодни-
ците го е направила толкова 
отмерен, хармоничен и малко 
елегичен. Той обича и познава 
светлосянката – моста, кой-
то свързва и разделя блясъка и 
мрака на страстите."

Свидетел бях с какво на-
стървение Боги работеше по 
ръкописа на двутомника "Нас-
кърбени сетива". писането 
за него беше като дишането: 
"Пиша, да става каквото ще!" - 
казваше ми често. Нарече дву-
томника си "апокрифни разми-
сли". 

На стр. 11

100 години от рождението на Богомил Нонев

Тодор КоРУЕВ

Богомил Нонев


