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ЕНЦИКЛОПЕДИЕН МАКЕДОНИЗЪМ

ЛУНО, ЛУНО, ЗЕМЬО МАКЕДОНСКА!...

Н
еотдавна чрез някол-
ко публикации в бъл-
гарските СМИ на се-
риозни български 

историци, бяха посочени ре-
дица извращения на истори-
ята, залегнали в учебниците 
за училищата в Северна Ма-
кедония. От тях личи върла 
българофобия, сръбски ма-
кедонизъм, манипулации, 
премълчаване и деформира-
не на исторически истини. 
Написаното в тези учебници за 
децата от Северна Македония 
е продължение на множе-
ство „научни“ изследвания в 
бивша Югославия, след това 
в Република Македония, сега 
в Северна Македония, с анти-
българска държавна, медий-
на и „научна“ насоченост.  

Концентриран израз на ма-
кедонистката лъженаука е 
издадената в два тома „Маке-

донска Енциклопедиjа“ от „Mа-
кедонска академиjа на науки-
те и уместностите“ (МАНУ), 
Лексикографски центар“ 
(2009). Главен редактор е 
акад. Блаже Ристовски (1931-
2018), с участието на акаде-
миците Гане Тодоровски, 
Владо Камбоски, Благоj По-

пов и множество други учени 
от различни македонски ин-
ститути. Колко е научна тази 
енциклопедия могат да съдят 
нейните читатели по използ-
ваните понятия и/или липс-
ващите понятия и текстове за 
характеризиране на различ-
ни процеси, явления, времена, 

нрави, личности. Науката опе-
рира с понятия и закономер-
ности, връзки и зависимости, 
причини и следствия.

В текстовете прозира в 
повечето случаи доктрината 
на сръбския македонизъм 
(населението на Македония 
не е нито сръбско, нито бъл-

гарско, в Македония живеят 
македонци). Но в редица ста-
тии в Македонската енцикло-
педия, тя е доразвита и обо-
гатена чрез мегаисторически 
и мегатериториален обхват 
на разглежданите факти, явле-
ния, събития и процеси. 

На стр. 2

Направил съм си за лично 
ползване класация на ев-
ропейски държави,  които 
придобиха реална незави-

симост преди тридесетина  години. 
„Глупост“ не е точната дума в класа-
цията, защото най-общо става въпрос 
за неблагодарност, за пренаписва-
не  на история, за мегаломания и 
накрая за обикновена русофобия 
или българофобия. Класацията ми 
от време навреме търпи разместване в 
зависимост от степента на повече или 
по-малко безумните действия на уп-
равляващите политици, в съответната 
независима държава.

Според мен, Украйна стои твър-
до на първо място в нея, след като 
успя да се деиндустриализира, да за-

почне да продава чернозема си, да 
възражда нацизма и да забранява 
руския език, въобразявайки си, че 
може да си върне Крим и Донбас с 
турските дронове „Байрактар“.

Грузия поставям на второ мяс-
то. Да избереш за президент соро-
соида  Михаил Саакашвили, дребна 
шахматна фигура, която обаче пре-
дизвика военен конфликт през 2008 
г., в очакване НАТО да му се прите-
че на помощ и да покаже на света, че 

Русия е само „Горна Волта с ракети“! 
Разбира се, Саакашвили не позна, а не-
зависима Грузия изгуби територия.

Третото  място, ако ще говорим 
директно, трябва да отредим за вече 
днешна Северна Македония. Нейни-
те политици се тупат в гърдите, че са 
„македонци“, но забравят, че дедите 
им са били българи. „Айде да не ровим 
в миналото!“ - думат дружелюбно те, ко-
гато се срещнем, но отново забравят сен-
тенцията приписвана на Сервантес и 
Джордж Оруел: „Народ, който не помни 
миналото си, няма бъдеще“.

Вече се досещате, че за четвъртото 
място във временната класация по 
глупост би следвало да претендират 
България и напоследък - Армения. 
Един път да не сме на първо място! Но 
това е разговор, началото на който, не 
по наша вина, отива към 19 век.
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От стр. 1
В написаното в множество 

текстове на Македонската ен-
циклопедия далече се надхвър-
лят съвременните граници не 
само на Северна Македония, а 
и въобще на историко-географ-
ската област Македония.

Има различни тълкувания на 
понятията „Македония“ и „ма-
кедонци“, различни аспекти: гео-
графски, исторически, етнически, 
икономически, духовно-културен 
и др. Една от основополагащите 
позиции за разглеждането на тези 
основни понятия е географският 
аспект. Това е т.нар. територи-
ална идентичност, самосъзна-
ние  на тъждественост, на свър-
заност  на личности и групи 
хора с определена териториал-
на единица: историко-географ-
ска област (Тракия, Македония, 
Добруджа и др.); край (родния, 
нашия и др. край – Краище, Гра-
ово, Странджа, Тиквешията, За-
горе и др.); район, адм. единица, 
околност на голямо населено мяс-
то – Плевенско, Велешко и т.н. 
От географска гледна точка Ма-
кедония е област, в която живе-
ещите в нея хора се определят 
и наричат македонци, не по на-
родност, а по местоживеене. 
Географският смисъл на терми-
ните „Македония“ и „македонци“ 
се разглежда по-обстойно в Ма-
кедонската енциклопедия като 
Географска Македония (т. 2, с. 
820-821). Но така описана тази ге-
ографска област в Балканския по-
луостров, не се отличава с естест-
вени географски граници. Част от 
крупни географски обекти (пла-
нини и др.) са в т.нар. Географ-
ска Македония, но другите им 
части са извън нея (например 
Рила планина). Нейните грани-
ци са обусловени териториално 
не толкова географски, колкото 
исторически. Поради това Ма-
кедония се определя предимно 
като историко-географска об-
ласт, с общо историческо ми-
нало, като географско място на 
протичали исторически проце-
си и събития. В този географско-
исторически аспект живеещите в 
тази област могат да се наричат  
македонци, както българите от 
Тракия се наричат тракийци, а 
от Добруджа – добруджанци и 
т.н. Но това не е етническа оп-
ределеност, тъй като в Македо-
ния, Тракия, Мизия, Добруджа 
живеят освен българи и множе-
ство други етноси. В Македон-
ската Уикипедия македонците са 
определени като   „посебен и ав-
тохтонен народ, коj го населува 
историско-географскиот регион 
Македониjа“ (https://mk.wikipedia.
org/wiki/Македонци), не държа-
вата Македония, а всичките ге-
ографски части на Македония 
– Вардарска, Пиринска и Егей-
ска.  

В държавно-правен и поли-

тически аспект името Македо-
ния се отнася за държава и граж-
данство. То може да отразява име-
то на доминиращата народност 
(държавно-творческа народност), 
както е при Сърбия, България, 
Русия и т.н., но може и да не от-
разява доминиращата народ-
ност, както е при Австрия, при 
арабските държави и т.н. Много 
често държавната принадлеж-
ност (гражданин на определена 
държава) се пренася, волно или 
неволно, като синоним на етни-
ческа принадлежност – косо-

вар, а не албанец. В Македония, 
както и в България, много често 
името македонец или пък бъл-
гарин, се пренася и на други-
те етноси като евреи, арменци, 
роми, турци, власи (аромъни) и 
т.н. Това е израз на гражданство 
(поданство) и се използва при 
емиграция и в международните 
(политически, икономически, 
културни, спортни и др. връз-
ки). Български или македонски 
гражданин не значи, че по етнос 
(народност) си българин или ма-
кедонец.   

Според определението в Маке-
донската енциклопедия „Маке-
дония“ е пространство, опреде-
лено на основата на етнико-ис-
торическите, а не действително 
на географско-исторически-
те граници. Република Македо-
ния, а сега Северна Македония, 
е държава. В случая в енцикло-
педията „Македония“ не е опре-
делена като държава. Понятие-
то „държава“ се замества с „геопо-
литическа територия“ в етни-
чески и исторически граници. 
Следователно терминът „Македо-
ния“ обхваща цялата историко-
географска област Македония, 
формирана през средните веко-
ве. Но от друга страна, геополи-
тиката е концепция за контрол 
и/или влияние над определена 
територия извън границите на 
собствената държава. Следова-
телно като Македония енцикло-
педистите разглеждат и други 
територии, които са извън тех-
ните граници.    

Понятието „македонец“ има 
и етнически (народностен) ас-
пект, т.е. понятие за група от 

хора, които имат родствен на-
родностен произход, общо ис-
торическо наследство и исто-
рическа памет, общ език, схо-
ден бит и култура, традиции 
и обичаи.  То се разглежда като 
продукт на етнокултурното 
развитие на Македония, пре-
минаващо през  различни епо-
хи. Според някои македонски 
историчари, те са 7 (Б. Ристов-
ска-Jосифовска, 2017): 1/. Ан-
тична христиjанска култура 
(до заселването на славяните); 
2/. Славянска култура, „славян-

ска христииjанска-византий-
ска култура“; 3/. Турско-ори-
енталска култура; 4/. Македон-
ско национално пробуждане 
и развитие на национално са-
мосъзнание; 5/. Подялбата на 
Македония след Балканска-
та и Първата световна война 
(1913-1944); 6/. Формиране на 
национална държава в рамки-
те на Югославия (1944-1991); 
7/. Самостоятелна и независи-
ма държава (след 1991 г.). 

В тази периодизация етниче-
ското възникване и развитие са 
разгледани почти изключител-
но през призмата на културата. 
Няма го етногенезиса, народност-
та/народностите, която живее/
живеят на територията на Ма-
кедония. Щом това е „Антична 
христиjанска култура“, следова-
телно обявяваните за предци на 
днешните „македонци“ – маке-
донският цар Македон, Филип 
II и Александър Македонски от-
падат, тъй като не са били хрис-
тияни. В първата епоха в исто-
рико-географската област Ма-
кедония (преди заселването на 
славяните) земите са обитавани 
предимно от траки – романизо-
вани (власи, аромъни) и елинизи-
рани (каракачани) и християни-
зирани. Но те, в по-голямата си 
част, не се сливат със заселилото 
се славянско население, а се из-
теглят в планинските части на 
Географска Македония и Епир. 
Във втората епоха тенденциозно 
е пропуснато да се отбележи и 
заселването в Македония на Ку-
беровите прабългари, които се 
сливат със славянското населе-
ние, т.е. в тези земи има българо-

славянски етногенезис.              
В Македонската енциклопе-

дия македонците са определе-
ни като „словенски народ во ет-
ничка, културна и национална 
смислашто живее во РМ, на те-
риториjата на етничка Македо-
ния и во диаспората“ (т. 2, с. 893-
894). По същество македонците 
(в географския етническия, дър-
жавно-политическия и култур-
ния аспект) са от три групи: от 
Република Македония, от исто-
рико-географската област Ма-
кедония и от преселниците в 
други части на света. По този на-
чин географското понятие „маке-
донец“ изкуствено се превръща 
в етническо, политико-държав-
но.

В Македонската енцикло-
педия има не само Географска 
Македония, но и „етничка те-
ритория на Македониjа“, която 
включва  Вардарска, Пиринска 
и Егейска Македония, но и ра-
йоните на Голо Бърдо и Мала 
Преспа в Албания. Население-
то в тези земи са определени като 
етнически македонци, макар, че 
правителството на Албания ги 
призна за българско национал-
но малцинство, а не за македон-
ско. Подобна е картината и с го-
раните, жителите на областта 
Гора, сега включена в североиз-
точна Албания и Косово. По съ-
щество това са български пома-
ци (българомохамедани), които 
говорят на т.нар. „нашински“ (на-
шенски) диалект. Самоопреде-
лят се като нашинци (торбеши), 
не като албанци, сърби, маке-
донци или българи. Езиковедите 
определят техният диалект като 
родствен на торлашкия диа-
лект, разпространен в североза-
падните части на България (Бе-
лоградчишко, Чипровско и др.), 
в Средна Западна България (Го-
дечко и др.), в Поморавието и 
Източна Сърбия. А торлашкия 
диалект, според Вук Караджич, 
е преходна форма между бъл-
гарски и сръбски език, но  спо-
ред акад. Ст. Младенов (много 
добре знаел и ползвал всички сла-
вянски езици) – с превес на бъл-
гарския език. Няма как на гора-
ните майчин език да им е  „ма-
кедонскиот…“ и да са „ислями-
зирано македонско население“ (т. 
1, с. 380).   

Ядрото на македонизма 
е изкуственото създаване на 
нова нация чрез отричане от 
етно-националното минало, 
език, традиции и култура и раз-
витие на национална и с мащаб-
ни амбиции съвременна държа-
ва Македония. За постигане на 
целите на сръбската политика за 
държавно-териториално разши-
рение за сметка на земите, насе-
лени с българи, намиращи се под 
турска власт, се развиват някол-
ко доктрини. Едната, на Гараша-
нин в неговото „Начертание“ 

(1844 г.) е, че на мястото на Ев-
ропейска Турция трябва да се 
създаде чрез етно-лингвистич-
на унификация (скрита форма 
на асимилация) голяма южнос-
лавянска държава под егида-
та на Сърбия. На такава основа 
се формира и концепцията, че 
Македония е Южна Сърбия.  

Втората доктрина, която 
лежи в основата на идеологи-
ята и практиката на македо-
низма е разработена от Стоян 
Новакович – сръбския минис-
тър-председател, преди това по-
сланик в Османска Турция. Спо-
ред нея славянското население 
в Македония не е нито сръб-
ско, нито българско. В Македо-
ния децата трябва да учат по 
македонски учебници, написа-
ни на „македонски език“. В тях  да 
се изхвърлят българските из-
рази, да се вземе сръбската аз-
бука като най-подходяща  и да 
се следва сръбската граматика.  
Тезата е явно антибългарска и 
личи от написаното от Новако-
вич: „Няма нищо по-противопо-
ложно на българските тенденции 
от това – с никого българите не 
могат да се намерят в по-непри-
миримо положение от македониз-
ма“. 

Идеята на македонизма се 
развива в края на XIX  и нача-
лото на XX век. Често за идейна 
основа за македонизма се посочва 
част от словото на Гладстон пред 
Британския парламент: „Балка-
нът за балканските народи – Ма-
кедония за македонците“ (МЕ – т. 
1, с. 10). Тази теза е използвана 
на определен етап и от дейци на 
ВМРО. Освен Гладстон, като изра-
зители на тази идея са посочени и 
редица други политически лич-
ности. Само не е ясно дали Глад-
стон под македонци разбира 
отделен народ (етнос) или оби-
татели/жители на историко-ге-
ографската област Македония.  
По-вероятно е второто твърде-
ние. Това е логична основа за кон-
цепцията на ВМРО за Автономна 
Македония. Но не в Сърбия, как-
то става през 1918 и през 1944 г.

Македонизмът има ускоре-
на практическа реализация след 
2 август 1944 г., когато на първо-
то заседание на АСНОМ (Антифа-
шистко събрание за народно осво-
бождение на Македония) , в ма-
настира „Прохор Пчински“, се 
решава да се провъзгласи маке-
донска държава и в нея за офи-
циален език да е македонският. 
Спешно се съставя азбука. До 
този момент има редица твор-
би и статии на македонски ди-
алект с използване на сръбска-
та или на българската азбука. В 
първия вариант на тази азбука 
са извадени сръбските букви. 
Но след посещението в Белград и 
срещата с Джилас, под натиска на 
ръководителите на ЦК на КПЮ, 
в азбуката се вмъкват някол-

ко сръбски букви, а отпада ха-
рактерната за българския език 
буква „Ъ“. След това в словника и 
в граматиката на новосъздадения 
официален „македонски език“ 
има множество сръбски думи и 
граматически подходи. Новите 
просръбски азбука и грамати-
ка се налагат в политическия и 
културния живот в днешна Се-
верна Македония, със силата на 
терор над славяноезичните жи-
тели (в миналото определящи се 
като българи), които не се при-
познават в периода  до, а и след 
1944 г., като македонци. 

Строителите на съвре-
менния македонизъм са пря-
ко свързани с Белград или са 
наследници на школувани в 
Белград „македонски“ полити-
чески дейци и учени, публи-
цисти и журналисти. Ето ня-
кои от тях. Димитър Влахов 
1878-1953 г. – определен като 
македонски революционер, 
политически деец и държав-
ник и т.н. Работи в Турция 
(дори депутат в Меджлиса), в 
България  (на редица държавни 

длъжности), Съветския съюз, 
Република Македония и Юго-
славия. През 1924 г. като бли-
зък на Т. Александров (ВМРО) 
по повод „Македонския въпрос“ 
посещава Съветския съюз. 
Участва във формирането на 
ВМРО (о) през 1925 г. Предста-
вител за Македония в издани-
ето на Балканската комунис-
тическа федерация. Привлича 
поляците Максимилиан Хорвиц 
и Бохумил Шмерал за съавтори 
на известната резолюция, при-
ета от Балканския секретари-
ат на Коминтерна за македон-
ска самостоятелна нация, дос-
та време преди Георги Димитров 
да бъде избран за Генерален се-
кретар на Коминтерна. По съще-
ство Влахов е главният съста-
вител на тази резолюция, про-
кламираща македонизма.  Ста-
ва близък на Тито. На второто 
заседание на АВНОЮ (Антифа-
шистко събрание за народно ос-
вобождение) в Яйце, ноември 
1943 г., е избран за негов замест-
ник. Участва в дейността за ре-
ализирането на решението на 

АВНОЮ за създаването на бъ-
деща Югославия като федера-
тивна република и с участието 
в нея на Македония. 

Сред най-изявените маке-
донисти-антибългарсти е ти-
товистът сърбоман Лазар Ко-
лишевски (Лазар Панев). Жи-
вее и работи продължително 
време в Крагуевац (Сърбия), 
където учи в училището за во-
енни майстори,  а след това ра-
боти във военния завод в този 
град. Става член на КПЮ и неин 
активен деец. Изпратен е в Ма-
кедония да замести българина 
Методи Шатаров от мястото му 
на организационен секретар 
на КП в Македония. По-късно 
Панев (Колишевски) е аресту-
ван и осъден на смърт. В мол-
бата за помилване до Борис III 
се мотивира с българските си 
корени. Излежава присъда в 
Плевенския затвор.  След като 
е освободен на 7 септември 
1944 г. отива в Македония. В 
Македонската енциклопедия 
не пише за молбата до Борис 
III. Избран е за първи минис-

тър-председател на Република 
Македония, част от ФНРЮ. По-
късно е избран за член на пред-
седателството на Съюза на ко-
мунистите в Югославия, Пред-
седател на председателството 
на Югославия, след смъртта 
на Тито (1972-1984).  Сърбоман 
е и главен деец по създаването 
на македонската азбука и гра-
матика акад. Блаже Конески. 

Главните линии на развитие-
то и налагането на македонизма 
през последните 75 г. са: 1/. От-
ъждествяването на българи-
те в Македония като македон-
ци, като македонска нация; 2/. 
Манипулацията на историче-
ската истина чрез „македони-
зиране“ на: историческите фа-
кти, събития; премълчаване, 
видоизменение и изваждане 
от контекста на отделни съби-
тия, мнения и характеристи-
ки; 3/. Кражбата на история и 
исторически факти и лично-
сти като:древният Македон, 
Филип II и Александър Маке-
донски; славянски владетели – 
Самуил, Гаврил Радомир, Иван 

Владислав, Петър Делян, Кон-
стантин Бодин, Вълкашин, Уг-
леша и Крали Марко; просве-
тители като Климент и Наум 
Охридски, братя Миладинови, 
Райко Жинзифов, Кузман Ша-
пкарев; войводи, борци срещу 
османската власт като: Дядо 
Ильо Марков, Чавдар войво-
да, Страхил войвода и др., бор-
ци против фашизма като Иван 
Козарев и т.н.; 4/. Неверни и 
манипулирани характеристи-
ки на исторически процеси и 
събития като: твърдението, 
че съвременният „македонски 
jазик“ има за предшественици 
„Кирило-Методиевата писмена 
норма врз основа на солунскиот 
македонски говор … приложе-
на во Македониjа от Светите 
Климент и Наум како словен-
ски писмен наратив коjа по XII 
век, преминува во македонската 
редакция на старословенски-
от  и сонеколко фрази како jа-
зик на църквата …“ (т. 2, с. 865); 
Кресненското и Илинденското 
въстаниеи др. 5/. 
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О
тк риваме пос лед ната 
сесия на 44-то Народ-
но съб рание. Могат да 
се изб роят много чис-

ла за приети закони, решения, 
ратификации. Сухата статис-
тика е важна, но е по-важно 
какво стои зад нея. А най-ва-
жен е живият живот. За тези 
4 години, уважаеми управ-
ляващи, вие продъл жихте 
да раз вивате две паралелни 
Бъл гарии. Една телевизон-
на и една реална. От екрани-
те чухме, че сме дър жавата с 
най-нисък дефицит в Евро-
па. Но реал ната дър жава оста-

вяте с 40 млрд. дълг. Най-бе-
дната в Европа и с най-голе-
ми неравен с тва.

Вашата е дър жава с рекор-
дни инвес тиции в произ вод-
с тво, в заводи, които се отк-
риват всеки ден и работни 
места. Другата, реал ната,  за-
върши 2020 г. с 380 000 нови 
без работни.

В тази, на управ ляващите, 
вие се справяте най-добре с 
кризата, а в истин с ката, Бъл-
гария беше в един период 
първа по смър т ност.

Могат да се изб рояват още 
много такива примери, но има 

три кар тини, три образа в 
пос лед ните месеци, които без 
думи обоб щават всичко за 
управ лението на ГЕРБ.

Пър вата — онази, с чек ме-
джето с парите и пис толета. 
Втората — свлачището на 
пътя за Рил с кия манас тир, 
само ден след като премиерът 
се пох вали и откри обекта.

И третата е днеш ната - на 
потопена под вода половин 
Бъл гария. Обоб щено, тези три 
кар тини каз ват без хаберие 
за хората, неком петен тност, 
коруп ция и без наказаност. 
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И
зминалата седмица бе беля-
зана от две важни събития. 
Приключиха консултациите 
на президента Румен Радев с 

парламентарните и извънпарламентар-
ните партии, след което в обръщение 
към нацията, държавният глава обяви 
и датата на предстоящите парламен-
тарни избори – 4 април 2021 г.

Другото, не по-малко важно съби-
тие, бе откриването на 13 януари на 
последната сесия на 44-то Народно 
събрание, чиято дейност приключва 
на 28 март т.г. На очакваните обструк-
ции на управляващото мнозинство, по 
отношение на конституционното ре-
шение на държавния глава, няма да се 
спираме. Те са дежурни и за съжале-

ние, са само поредната илюстрация на 
интензивната хибридна война, която 
„Дондуков“ 1, води срещу „Дондуков“ 
2. Нейното незаглъхващо ехо през по-
следните четири години, преди то да 
бъде умножено в студия и коментари, 
най-естествено намираше своето про-
дължение в парламентарната зала. Така 
беше и сега. В „араламбенето“ на пред-
седателя на Народното събрание г-жа 
Цвета Караянчева и на председате-
ля на ПГ ГЕРБ д-р Даниела Дарит-
кова, бяха дешифрирани  неочаквано 
и най-лаконично в ефира на БНТ от 
Десислава Атанасова. „Острието“ на 
ГЕРБ някак несъзнателно обобщи бол-
ката на управляващите и къде, и защо 
ги стяга чепикът. „Кажете ми, попита 

риторично Атанасова, едно нещо, което 
Радев е свършил?“ И си отговори сама: 
„Не се сещам за друго, освен за „Мутри, 
вън!“ Разбира се, едва ли може да се оч-
аква по-навременен преразказ на при-
казката на Андерсен за „Новите дре-
хи на краля“. Едва ли има просветен ум 
в България, който да не съзнава, че ця-
лата държава, с нейните институции, 
агенции, комисии и пр., е пренаселена с 
„калинки“, когато става дума за компе-
тентност. Реч ли е обаче за наглост, „му-
три“ е най-точният етикет. В това от-
ношение прерзидентът просто стреля 
в десятката. А че царят е гол, стана ви-
дно най-добре в декларацията от името 
на Парламентарната група на „БСП за 
България“. От трибуната Корнелия Ни-

нова, концентрирано, лаконично и най-
вече убедително, обоснова несъвмести-
мостта на пропагандните представи на 
властта, с реалностите на живия нацио-
нален живот. И лъснаха срамотиите на 
властта от последните четири години. 
Открои се истината за двете паралелни 
Българии! Едната на медийното лустро. 
Другата на шаечната правда на мизери-
ята и безхаберието, на корупцията, раз-
хищението и безнаказаността! Реално-
сти, достатъчни, за да обосноват обеди-
нената воля на хората за промяна. Как-
то и решимостта на „БСП за България“ 
да я осъществи на предстоящите пар-
ламентарни избори на 4 април т.г.

11 ГОДИНИ СТИГАТ!
• Няма да ви позволим да пропилеете и следващите 

11 години от живота на България

• Слово на Корнелия Нинова, председател на ПГ на „БСП за България“ 
при откриването на последната сесия на 44-то Народно събрание

Корнелия НИНОВА
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Бих желал да привлека вни-

манието на читателите на в-к 
„Нова Зора“ върху някои ма-
кедонски особености и забеж-
ки, на които, поради произхо-
да си, бях свидетел. Давам си 
сметка, че тъй като не съм ис-
торик като министър Карака-
чанов, някои от моите спомени 
може би ще се сторят някому, не 
съвсем научно издържани. 

На 3 март 1878 г. Сансте-
фанският договор определя 
границите на българите в една 
нова държава от около 200 000 
км2 с излаз на Бяло море при 
Солун и Кавала, и включваща 
земите от българското етни-
ческо землище в Македония и 
част от Одринска Тракия. Как-
во повече може да желае една 
държава на земеделци и ското-
въдци, продуктите на която са 
известни от Виена до Дамаск. 
Но само след няколко месеца, на 
същата 1878 г., великите сили 
попарват надеждите на част от 
българите. Новият Берлински 
договор ги лишава от Маке-
дония и Одринска Тракия. Не 
стига това, ами до Княжество 
България е отделена още една 
държава на българи – Източ-
на Румелия. Идеята за наци-
онално освобождение и обе-
динение се подхваща от ново 
поколение комити, решени да 
извървят пътя на Апостола на 
Свободата Васил Левски.

Моят дядо, например, дас-
кал Мингьо Тодев (1873-1953), 
е връстник на Гоце Делчев и се 
запознава с него още в Солун-
ската гимназия. През 1896 г. за 
няколко месеца, те заедно учи-
телстват в родното му Банско. 
Учат българчетата на българ-
ски език! „Но сърце юнашко не 
трае…“, както е казал поетът, 
и Гоце, усетил колебливите на-
строения на банските големци, 
тръгва като Апостола да осно-
вава революционни комите-
ти. През март 1890 г., придру-
жен от Лазар Маджаров, точно 
с тази цел, Гоце прави  обикол-
ка в Одринска Тракия. Когато 
се връща в Бургас, той пред-
лага на Михаил Герджиков да 
оглави бъдещото въстание в 
Одрински революционен ок-
ръг. Дядо ми Мингьо остава 
баш-комита в Разложката кот-
ловина. Негова е идеята за от-
вличане на мисионерката мис 
Стоун (първата американка от-
влечена за откуп извън преде-
лите на САЩ), осъществена  от 
Яне Сандански и Христо Чер-
нопеев.

Нашите братя от Северна 
Македония сякаш не знаят тези 
подробности и с половин уста 
предлагат: „Абе, хайде, Илинден-
ското въстание да е македон-
ско, а Преображенското да ос-
тане за българската история.“ 
Веднага бих запитал македонис-

тите: „От какъв зор тогава Гоце 
Делчев е шетал да прави коми-
тети от Радовиш  до Одрин, ако 
се е борил само за автономия на 
Македония?“ Не долавяте ли, че 
нещо не се връзва?

Когато поотраснах разбрах 
защо Гоце престава да се надя-
ва на великите сили и възлага 
на своите съмишленици, атен-
татори и четници, да работят 

за обединението на всички 
български земи, подпалвайки 
фитила на разпадащата се ос-
манска империя.

Спомням си как моят дядо 
Мингьо,  вече след 9 септември 
1944 г., си пиеше кафето заедно 
с Михаил Герджиков на Лъво-
вия мост. Единият комита от 
Илинденското, другият водач 
на Преображенското въста-
ние! Те имаха собствено мне-
ние по „македонския въпрос“, 
различно от това на българ-
ските комунисти. Но ако те 
бяха чули претенциите на днеш-
ните македонски политици, от 
устата им, сигурен съм, щяха да 
излязат доста думи, които не са 
за изписване на хартия. Защото 
Илинденско-Преображенско-
то въстание е по-голямо дори 
от Априлското и всеки, кой-
то иска да го дели на две: бъл-
гарско и македонско, е просто 
негодник и явно се кръсти на 
чужд Господ.

На 3 май 1943 г., 40 годи-
ни след гибелта на Гоце Дел-
чев, Царство България поста-
вя на лобното му място памет-
на плоча с надпис: „В памет на 
падналите бойци в с. Баница на 
4 май 1903 г. за обединението 
на Македония с майката-роди-
на България и за вечен спомен на 
поколенията.“

Но дойде 10 ноември 1989 

г. През следващата 1990 г., те-
чеше вече кампанията за пър-
вите многопартийни демокра-
тични избори. Аз водех листата 
на СДС от Благоевград. И бяхме 
организирали голям митинг. На 
трето място в листата бе си-
нът на големия български пи-
сател Димитър Талев – Бра-
тислав Талев. Та тогава, идва 
при мен един младеж и започва 

да ми се жалва, че отношението 
към ОМО „Илинден“ било лошо 
и властите не им давали да за-
явяват, че в Пиринския край 
живеят македонци, които го-
ворят македонски език.  Току-
що обаче, местните активисти 

от СДС ми бяха дали един вест-
ник със запис на разпита на 
Гоце Делчев, вероятно от вали-
ята в Скопие, където през 1896 
г. е бил арестуван след залавя-
нето на пратка с динамитни 
шашки, които едва ли са били 
за салют в чест на Нова година. 
На въпроса какви езици гово-
ри, отговорът на Гоце е: „Тур-
ски и български“. Ако беше ка-
зал „Турски и македонски“, може 
би щяхме да продължим разгово-

ра, приятелю“ – разочаровах се-
паратиста аз. И добавих:  „Това е 
положението.“

Ако Сталин е казвал: „Я 
русский грузинского произхож-
дения“, то Гоце Делчев с пълно 
право би могъл да казва: „Аз 
съм българин с македонски коре-
ни“. Но той казва нещо повече: 
„Гръцките учители и свещеници 
са пречка за нас, дойде време да 
работим за България, защото 
ние всички сме българи“.

А сега за една пародия, коя-
то мина почти незабелязано и се 
знае твърде малко за нея. По де-
финиция пародията е неумело 
подражание. Когато  при опит да 
се създаде нещо подобно, се по-
лучава нещо съвсем друго - ко-
мично и срамно.

На границата между Афга-
нистан и Пакистан има три  до-
лини, в които текат трите десни 
притока на  р. Читрал. Наричат 
областта Кафиристан т.е. стра-
на на неверници (гяури). Най 
големите им села са Бумбурет и 
Румбур. Там живеят странни 
хора наречени калаши. Стра-
нен и доста различен от инду-
ския  е техния фенотип: евро-
пейски черти на лицето, свет-
ли коси, сини и зелени очи. 
Изповядват политеизъм (ези-
чество) и са нещо като рели-
гиозен оазис сред заобикаля-
щите ги мюсюлмани. Това е 
главната причина, вследствие  
на  постоянни репресии. От 
100 000, през 1900 г., остават 
само 6000  калаши през 2006 
г. Отглеждат лози, орехи, жито, 
черници. Празниците им са за 
сеитба, за добър урожай, за мека 
зима. Жените им винаги са обле-
чени в пъстри колоритни дрехи 
като за сватба и дори работят с 

тях. Няма забрадки, няма бурки. 
В косите си закичват мартени-
ци, което ние смятаме  за бъл-
гарска традиция.

Към историята на тези ко-
рави хора, непонятно как ус-
тояли на историческите  бури, 
проявяват интерес  главно две 
държави: Гърция и Русия. Ка-
лашите са живели на граница-
та между три империи, едната 

от която е била руската. Рус-
наците твърдят, че в езика на 
калашите половината думи са 
от древния диалект на Воло-
гда, т.е. че са мигрирали от се-
вер. Но самите калаши нямат 
никаква историческа памет за 
Русия. А и руснаците по време-
то социализма нямаха път към 
Хиндукуш  и Каракорум, за да я 
подновят.

Друг е въпросът с гърците. 
Те твърдят, че началото на ка-
лашите преди 24 века, са по-
ставили войници от армията 
на Александър Велики. Има 
една малко наивна версия, че 
това са били двама войни, кои-
то се задомили с две местни де-
войки, останали в долината на 
Читрал, и дали началото на тази 
интересна популация. Днешни-
те гърци, които практикуват 
стари „византийски номера“ на 
съседите си, отдавна са реши-
ли да използват темата за ка-
лашите като тяхно историче-
ско наследство. Те са постро-
или училище, болница, подо-
брили са пътя и са прокарали 
ток в селата. Казват че дават 
стипендии на младежи, за да 
учат в Гърция. Изобщо, твърдо 
са решили да поддържат мита 
за връзката на калашите с Алек-
сандър Македонски.

Но ето че при разпадането на 
СССР и Съюзна република Юго-
славия, се пръкна нова незави-
сима държава - Македония. Из-
веднъж се оказа, че великият 
пълководец Александър Ма-
кедонски има за наследници и 
Гърция, и Северна Македония. 
Родното място на Александър, 
Пела, както и териториалното 
ядро на Древна Македония, се 
оказа в пределите на днешна 

Северна Македония. И от 1991 
г. (годината, в която прези-
дентът Желев призна незави-
симата македонска държава), 
в нея  започна да се изгражда 
култ към Александър Велики: 
улици на негово име, 12-мет-
ров монументален паметник 
в Скопие, Аерогара  в Скопие 
„Александър Велики“ и т.н.

На стр. 6

ЛУНО, ЛУНО, ЗЕМЬО МАКЕДОНСКА!...

От стр. 3
Преиначаването на исти-

ната за т.нар. „македонски език“ 
и дори твърдение, че „првото 
стандартизирано бугарско пис-
мо и при тоа за основа на „бу-
гарскиот jазик“ го отбрал е ди-
алектот от Источна Македо-
ниjа“ (т. 2, с. 890). 6/. Неправил-
но или извадено от контекста 
цитиране, за да бъде определен 
някой за македонец или да се 
обоснове определена македон-
ска идея и/или позиция. Типи-
чен пример с неправилно ци-
тиране с казаното от Н. Ва-
пцаров в София (1938 г.): „Ние 
сме македонци“, но това е в ге-
ографския аспект (ние сме от 
областта Македония), а не в ет-
ническия и политическия и 
политическия смисъл. 7/. Пре-
мълчаването на факти, проце-
си, имена и събития като про-
пускането на „българоубиец“ за 
Василий II, пропускането за 
поп Богомил, че е българин, за 
Самуил, че е българин и т.н.  

За македонска българофо-
бия говори неравното освет-
ляване в македонската енци-
клопедия на различни периоди 
през първата половина на XX 
век. Има статия (т. 1, с. 217-218) 
за „Бугарска окупациjа во Ма-
кедониjа (1912-1913; 1815-1918; 
1941-1944).” Прави впечатление, 
че освобождението на Вардар-
ска Македония от османска 
власт е наречено „българска 

окупация“.  Но няма за Сръбска 
окупация в Македония (1912-
1918 г. и 1918-1941 г.), за гръц-
ка окупация на Егейска Маке-
дония,  италианска окупация 
на Западна Македония (1941-
1943 г.).  А какъв е характерът 
на присъствието на български-
те войски във Вардарска Маке-
дония? Коя държава са окупи-
рали българите? България не е 
воювала с Вардарска Македо-
ния. Може ли „окупатори“ да 
бъдат посрещани с цветя, ра-
дост и веселие? В Македонска-
та енциклопедия се премълча-
ва това тържественото посре-
щане от местните жители на 
българските войски във Вар-
дарска Македония през 1941 г. 
Окупатори не използват лица 
от местното население да слу-
жат в армията, полицията, 
съда и администрацията. Чу-
вали ли сте някъде в света оку-
патор да изплаща задълже-
ния на окупирания към други 
(трети) страни? Българофоби-
ята личи и от игнорирането от 
съвременните македонисти от 
Република Северна Македония 
и в миналото, и сега, има бълга-
ри. При преброяванията на на-
селението в Република Македо-
ния (сега Северна Македония) 
няма графа за самоопределя-
не „българин“, няма българско 
малцинство. 

Македонизмът се разви-
ва, утвърждава и провежда и 

до наши дни под активното 
сръбско участие, продълже-
ние на линията на Начерта-
нието на Гарашанин и идеите 
на Ст. Новакович, но с други 
изпълнители. Голяма част от 
по-възрастната македонска ин-
телигенция и политици, са за-
вършили образование и специ-
ализирали, работили в Белград 
и са под влиянието на сърби-
зма и наложения от сърбите 
македонизъм. В Република Се-
верна Македония, през послед-
ните 75 години, на власт е ма-

кедонизма. Поне три поколе-
ния от Вардарска Македония 
са възпитавани в негов дух, те 
нямат спомен за своите праде-
ди, не познават своята истин-
ска история. Повечето от тях 
са надъхани антибългаристи. 
Сред значима част от младото 
поколение в Македония има 
формирана, под влияние на 
политиците и сърбоманска-
та научна, преподавателска и 
журналистическа гилдия, ом-

раза към българите.
Жителите на Република Се-

верна Македония имат право 
на свое самоопределение като 
народ и като нация, на свой 
език, макар и  изграден на ос-
новата на българския език. И 
никой не им го отнема това 
право. Но те нямат право да 
присвояват историческата ис-
тина, да присвояват българ-
ската история, език и култура, 
българските видни личности. 

ЕНЦИКЛОПЕДИЕН МАКЕДОНИЗЪМ
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И това е задачата пред нас, 
всички, които искаме промя-
ната. Тя да бъде грижа за хора-
та, професионализъм в управ-
лението, справед ливост и чес-
т ност.

Знаем че за 4 години не 
приехте нито едно от наши-
те кон к ретни пред ложения за 
сериозни промени в модели-
те на управ ление на раз лични 
сис теми. Не вяр вам, че ще го 
нап равите и в оставащите ме-
сец-два. Просто нямате жела-
ние, а нямате и време. Времето 
ви изтече. Но тези наши пред-
ложения ще станат факт. Зна-
ем че след изборите ще има 
промяна. 

Раз бира се, дотогава ние 
няма да седим и да чакаме те да 
дойдат. Няма да отс тъпим от 
всички наши политики, защи-
тавани досега. Но за мал кото 
оставащо време ще нап равим 
две неща.

Първо, раз бираме, че здра-
вето на хората е най-важно в 
този момент.

Изхар чиха се стотици ми-
лиони. Искаме инфор мация 
за всеки похар чен лев.

Нас тояваме да стане пуб-
лично извес тно колко сто-
тици милиони се изхар чиха 

и доколко бъл гар ски граж-
дани, домакин с тва и фирми  
те достиг наха. На колко хора 
помог наха? Искаме отчет на 
правител с т вото в какво със-
тояние остава Бъл гария. Но 
не онзи телевизионен отчет, 
а истин с кият. Защото ние ще 
го нап равим и ще ви тър сим 
отговор ност за този период.

Второ. Пропиляхте пос лед-
ните 11 години за Бъл гария, не 
можем да ви поз волим да про-
пилеете и след ващите 11.

Уважаеми бъл гар ски граж-
дани, 

знаем че сте зат рупани от 
тревоги за навод нените ви до-
мове, за неп латени сметки, за 
болни близки. И сигурно една 
тема, която днес ще пос тавим, 
ще ви звучи нераз бираемо, 
абс т рак тно и далечно, но тя е 
ключова за всеки от нас — за 
всеки дом и семейство. От де-
тето до най-възрастния пен-
сионер. В след ващите месеци 
се залага бъдещето ни за де-
сетки години нап ред. Пред с-
тои приемане на Национален 
план за въз с тановяване и ус-
тойчивост. В плана на управ-

ляващите е пред ложено по-
вече от същото, което имахме 
през пос лед ните 11 години. 
Нашият алтер нативен план 
дава коренно раз лична пер-
с пек тива за Бъл гария — мо-
дерна, индус т риална, с високи 
тех нологии. Здрава, социална 
и образована нация.

Нашите приоритети в този 
кон текст са:

Здравеопазване.
По линия на европейското 

финан сиране и високата цел за 
дигитализация — изг раж дане 
на елек т ронна здравна кар-
та за всеки бъл гар ски граж-
данин с неговото здравно до-
сие. Но смисълът на европейско-
то финан сиране и европейското 
ни бъдеще е то да бъде съче-
тано с национална политика. 
Ето защо към този приоритет за 
здравна карта добавяме - бол-
ниците няма да са тър гов ски 
дружес тва, здравеопаз ването 
ще се регионализира и във 
всеки регион ще има спеш-
на помощ, добол нична и бол-
нична помощ. ДДС за лекар-
с т вата ще бъде 9%. И ще има 

наредба за базова зап лата за 
всички медицин ски кадри.

Образование.
По линия на дигитализа-

цията изг раж дане на единна 
инфор мационна образова-
телна сис тема, в която да има 
инфор мация какво е учил, кой 
го е изпит вал, как го е оценил. 
Но заедно с това един учеб ник 
за един клас в цялата страна. 
Прег лед на съдър жанието на 
учеб ниците.

Много е важна фор мата за 
дигитализация и модер низация, 
как се учи, но още по-важно е 
какво учат нашите деца.

Трето. 
Борбасбедността,

неравенстватаидемог
рафскаполитика.

Изг раж дане на единен 
елек т ронен данъчен регис-
тър. Семейно подоходно обла-
гане за 800 000 млади семейс-
тва с деца; отмяна на плос кия 
данък и въвеж дане на прог-
ресивен. Преиз чис ляване на 
всички пен сии. Социални 
мерки, свър зани с бор бата с 
бед ността и неравен с т вата.

Чет върто. 
Екологияиземеделие.
Изг раж дане на елек т ронен 

позем лен регис тър с белите 
петна, със соб с т веността, със 
суб сидиите. Но заедно с това 
и национал ната политика 
за прераз п ределяне на суб-
сидиите към бъл гар ски пло-
дове, зелен чуци, месо и мляко 
и инвес тиции за чиста храна, 
вода, въз дух и земя.

Всички тези промени ще 
доведат до модерни и съв-
ременни условия за икономи-
ката и произ вод с т вото. Иконо-
миката и произ вод с т вото в ос-
новата на всеки прос перитет. 

Можем да изг радим модер-
на Бъл гария! И смятам, че из-
борите ще сложат началото на 
това. Не просто една пар тия 
да смени друга, а  Ново начало 
за промяна на модела!

Ние ще работим за чес тни 
и проз рачни избори.

Уважаеми бъл гар ски граж-
дани, 

От всички нас зависи про-
мяната. Тя е въз можна. Поис-
кайте я и бъдете активни учас-
т ници в нейното изпъл нение. 
Знам че ще се справим. 

Нека 2021 г. да е здрава, по-
спокойна и по-добра за всеки 
бъл гар ски дом и за Бъл гария.

11 ГОДИНИ СТИГАТ!

Форт Балтит, Каримабад, долина Хунза

Михаил Герджиков

Рисунка Анатолий СТАНКУЛОВ
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Гърците, естествено, не мо-
жеха да се примирят. „Това е 
провокация, – казваха те. – Ан-
тична Македония е част от 
гръцката културна традиция.“ 
Неохотно македонците се при-
нудиха да прекръстят летище-
то, а на паметника на Алексан-
дър да дадат неутралното име 
„Войн на кон“. Но  решиха да не 
останат по-назад от гърците и 
да намерят и свои  потомци на 
Александър Велики в днешен 
Пакистан, по пътя на армията 
му за завоюване на Индия.

Една река разделя двете най-
високи планински вериги: Хима-
лаите и Каракорум. Това е „лъв-
ската“ река Инд. Срещу течени-
ето й е прокарано Каракорум-
ското шосе. На раздела между 
двете планини великата река 
завива на изток, а от запад, в 
нея се влива р. Гилгит, която 
дава името на цялата област. От 

север пък в нея се влива р. Хун-
за, чието име носят хората насе-
ляващи долината й - хунзи.

За хунзите има много ми-
тове. Че  не боледуват от сър-
це, защото ядат кайсии; че са 
столетници; че са участвали в 
ограбване на керваните по пътя 
на коприната; че са искали да се 
присъединят към Руската импе-
рия (Севдар Али, в 1891 г.). На-
шите съседи от Македония 
решиха да добавят още един 
мит. Гърците бяха  „заели“ ка-
лашите в Читрал, но хунзите 
бяха свободни и сравнително 
лесно достъпни по едно от чу-
десата на света – шосето към 
Китай, минаващо през долина-

та им към високия 4700 метра 
превал Кунджераб пас (Кърва-
вия проход).

Това и направиха. През 2008 
г. те поканиха „принца“ на хун-
зите Ганзафар Али Кан и съ-
пругата му в Скопие и им ус-
троиха  тържествено посреща-
не като на държавен глава, на 
което присъстваха премиерът 
Груевски, главата на македон-
ската църква архиепископ Сте-
фан и кмета Трифун Костовски. 
Обявиха на всеослушание, че са 
открили корените на македон-
ския народ в долината на Хун-
за и даже помолиха  Галзафар 
Али Кан да обяви на всички ма-
кедонци колко  силно е развъл-
нуван от факта, че е попаднал в 
прародината си.

Така нашите братя от Ско-
пие, по претенции, се израв-
ниха с гърците.

Не зная кога македонците са 
посещавали хунзите в Северен Па-
кистан, но ние, българите, про-

учвайки условията за изкачва-
ния на осемхилядниците в Ка-
ракорум, достигнахме до глав-
ното им селище Каримабад още  
през лятото на 1986 г. Ето какво 
написах след като се завърнахме с 
троянския алпинист Петко Па-
намски:

„За хунзите се пише от вре-
ме на време в популярните списа-
ния. За тях се знае, че са дълголет-
ници, че отглеждат и похапват 
кайсии и че по издръжливост не 
отстъпват на шерпите в Непал. 
Но това, което ни завладя за ня-
колко дни престой в Каримабад, 
беше странното чувство, че през 
тези долини сякаш действител-
но са минали прабългарите. (по 

пътя им за Балх в Афганистан, 
бел.авт.). Изпечени, простодуш-
ни лица, сякаш излезли от описа-
нията на Йовков и Елин Пелин, 
на главите с униформени нави-
ти вълнени шапки. На 2500 ме-
тра височина, сред каменната 
пустиня, те отглеждат кайсии 
и асми. Последното, за страна 
със сух климат, си е направо чудо. 
От гроздето те, разбира се, пра-
вят вино, но вероятно, за да не 
дразнят правоверните, го нари-
чат „hunsa water”. Те са вечно ус-
михнати и готови и за шега, и за 
услуга. Не на кайсиите, съдържа-
щи калий, а според мен, на ведрия 
им нрав, се дължи прочутото им 
дълголетие. Съберат ли се двама-
трима души да чакат превоз, из-
важдат от вътрешния джоб „Не 
се сърди човече” и започват сери-
озна игра. Гозбите им са съвсем 
нашенски - вкусни картофени ях-

нии с месо. Селцата им са оази-
си, които се ограничават от хо-
ризонталните канали, по които 
тече вода от ледниците. Под ка-
налите е животът, над тях, е ка-
менната пустиня. На шосетата 
имат табели с надпис „Ние сме 
последователи на Ага Хан”. Някои 
от хунзите носят в ръкавите на 
техните камизи (широки ризи до 
коленете) рязана пушка. Свобод-
ни, независими хора.

Когато американците напад-
наха талибаните и бомбардира-

ха пещерите Тора Бора, 2000 до-
броволци от долините на реки-
те Сват и Хунза, се запътиха да 
помагат на талибаните. Дали се 
завърнаха не е ясно. На няколко 
пъти американците бомбардира-
ха сватби, в долината Свати из-
трепаха доста  сватбари, оправ-
давайки се, че са ги взели за теро-
ристи. Това им е навик, обичат с 
бомби да налагат демокрация. 
Дистанционно!

Сигурен съм, че ако Людмила 
Живкова беше останала жива, 
щяхме да я кандърдисаме да на-
правим една експедиция в доли-
ните на  Хунза и Сват, за да по-
търсим останки от българско-
то племе. Хунзите ни казваха, 
че  по каменните стени в доли-
ната на р. Сват, имало бареле-
фи на конници, които са подоб-
ни на нашия Мадарски конник. 
Но ето че македонците прива-

тизираха хунзите и пародията 
им засега не е  срещнала сериоз-
на съпротива, освен убийстве-
ната ирония на проф. Божидар 
Димитров, светла му памет. 
Тъй като хунзите, за разлика 
от  калашите, биват нарича-
ни от етнографите „келеши“, а 
на Балканите „келеш“ означава 
„изпаднал, за нищо не ставащ 
човек“, като разбрал за унията 
на хунзите с македонците, ис-
торикът казал: „Нормално е ке-
лешите от Пакистан да се сдру-

жават с келешите от Скопие!“
Нищо чудно ако тази свое-

образна пародия на братята ни 
в Северна Македония влезеше 
като историческа истина в тех-
ните учебници. Генетиката оба-
че разкри много от забулените 
досега тайни. „Македонците“ са 
славяни, дошли на Балканите 
през 6-8 век от н.е., докато ве-
ликият пълководец е живял 
40 години през IV век пр.н.е., 
т.е., преди 24 века. Съвремен-
ният генетичен анализ с хаплог-
рупи показа доста убедително, 
че средиземноморските гени 
у хунзите са кът (само 2%) т.е., 
в тях няма нищо от древните 
македонци. Повече са гените 
на  народи като шерпите, ко-
ито са мигрирали от Северо-
източен Китай и са се устано-
вили в по-влажните и по-пло-
дородни долини, затворени 
от най-високите планини на 
света: Хиндукуш, Каракорум и 
Хималаите.

Когато се изгражда нова са-
мостоятелна държава е недо-
пустимо да  се краде от истори-
ята на съседите. Особено пък, 
ако съседът ти е собственият ти 
брат. Всичко зависи обаче  дали  
политиците  са фигури на „Го-
лямата шахматна дъска“ или 
не. Това, което днес е офици-
ална политика на Скопие, Ко-
сово и Киев, е опит за исто-
рическа кражба с пренапис-
ване на историята. По всичко 
изглежда, че „Залезът на Евро-
па“ ще изобилства с неверни 
твърдения (fakenews) и откро-
вени лъжи, които ще водят до 
конфликти и до войни, заради 
държави-крадли.

Но във вемена, в които мили-
арди хора повярваха, че Човек 
е направил „гигантска крачка“ 
по Луната, защо пък нашите 
братя край Вардар, да не из-
карат поне, че са кръвни род-
нини с... хунзите! Луно, луно, 
земьо, Македонска! Народът 
ни обаче е казал: „Брат, брата 
не храни, но тежко му, който го 
няма!“

ЛУНО, ЛУНО, ЗЕМЬО МАКЕДОНСКА!...

Скъпи приятели и едино-
мишленици, уважаеми 
колежки и колеги, скъ-
пи братя и сестри!

Днешния ден, 10 януари 2021 
г., е особено радостен за нас, защо-
то това е рожденият ден на На-
ционално дружество „Традиция“. 
На този ден се навършват 30 годи-
ни от неговото учредяване. Триде-
сет години е зряла възраст от жи-
вота на всеки човек, това е възраст, 

през която ние, членовете на НД 
„Традиция“, израснахме по отно-
шение на зрялост и мъдрост, ста-
нахме по-многобройни, научихме 
се  на търпение и дисциплина, на 
уважение към войнските тради-
ции и символи, свързани с военна-
та история на нашата Родина.

На 10 януари през далечна-
та 1991 г., в творческата база на 
МВР на ул. „Лавеле“ № 30, в гр. Со-
фия, група ентусиасти с различ-
ни професии, на различна въз-
раст, с разнородно образова-
ние и с многообразен социален 
статус, се събрахме и учредихме 
клуб „Традиция” - София. За моя 
чест и аз бях един от съучредите-
лите на тогавашния клуб, който 
наброяваше само 50 души, но ня-
колко години по-късно, той пре-
растна в Национално дружество 
„Традиция”. От съоснователите на 
клуба и на Дружеството ни, в мо-
мента са моите другари: Агоп Ка-
зазян, Димитър Пенов, Огнян 
Маринов, Румен Стоянов и То-

дор Предов.  Сега в Дружество-
то ни има 39 регионални клона, 
на територията на цялата стра-
на, в градовете и селата, в състав 
от над 900 души, а с колективните 
ни членове от Патриотичен клуб 
„Възраждане“ в гр. Търговище и 
„Наследство Хисаря“ в гр. Хиса-
ря, сме над 1500 човека. А това е 
сила, бойна единица, в защита на 
основната ни задача: закрила на 
всичко българско и родно.

Непрестанно се подобряват 
униформеното ни облекло, снаря-
жението и въоръжението. Израст-
ва личната ни отговорност, раз-
бирането ни за уважение, дисци-
плина и самодисциплина. Радос-
тен факт е, че все повече млади 
хора се вливат в нашите редици 
и прегръщат идеите ни. За нас 
говорят и се отнасят с уважение 
към целите, които сме си поста-
вили, хора и институции у нас  и в 
чужбина, защото международна-
та дейност на НД „Традиция“, е на 
завидна висота. 

През тези 30 години проведох-
ме и осъществихме огромен брой 
възстановки в страната и чужби-
на, проведохме открити уроци по 
родолюбие в училища, читалища 
и на други места, организирах-
ме изложби на открито и закрито, 
участвахме в радио и телевизион-
ни предавания на родолюбиви и 
исторически теми, свързани със 
славната българска история. Взе-
махме и активно участие в засе-

данията на Комисията по вътре-
шен ред и сигурност в Народно-
то събрание на Република Бълга-
рия, заявявахме своето мнение и 
позиция при приемането и пос-
ледващата промяна на ЗОБВВПИ. 
Все по-уверено нараства броят и 
на детските и юношеските секции 
към Дружеството ни. Приеха ни в 
Съюза на Европейските военноис-
торически групи /UEWHG/, където 
нашата родолюбива дейност е  на 
голяма почит и уважение. Почет-
ният председател на НД „Тради-
ция“, уважаваният от всички нас 
г-н Станчо Джумалиев, е вице-
президент на СЕВИГ, което гово-

ри за огромния авторитет на НД 
„Традиция“. Все повече се подобря-
ват и израстват на ново, по-високо 
ниво и контактите, и взаимоотно-
шенията ни с Министерство на 
отбраната, с МВР, с държавните 
и общинските структури и орга-

низации в центъра и по места.
Към днешна дата сме най-

многочислената и уважавана ро-
долюбива и патриотична органи-
зация в страната.

През изминалата 2020 г., всич-
ки ние преживяхме изпитания-
та на една изключително трудна, 
стресираща и тежка година, пре-
минала под знака на коварния ви-
рус Covid-19. В борбата за физиче-
ското оцеляване на всеки член от 
дружеството ни, не един живот си 
отиде без време. Отидоха си от на-
шите редици достойни и почтени 
хора, но мнозина от нас се пребо-
риха с коварната болест и отно-

во заеха местата си в редиците 
на Дружество „Традиция“. В този 
тържествен ден нека да  си спом-
ним и да почетем паметта на тези 
наши приятели – братя и сес-
три, които вече не са сред нас и 
не доживяха радостта за  днеш-
ния тържествен юбилей. Бог да 
прости родолюбивите им души. 
Ако ни гледат отгоре, нека да зна-
ят, че е живо делото, което започ-
нахме заедно; че не са се свърши-
ли хората, които обичат България. 
И изстрадалия български род. И 
че никога няма да пресъхне изво-
рът на тази наша обща любов към 
Отечеството. Най-ценният капи-
тал на НД „Традиция“, винаги са 
били хората. 

Нека днешната тържествена 
годишнина да бъде повод за чув-
ството на заслужена радост, на 
чест и гордост, заради борбата ни 
срещу забравата, срещу отчужде-
нието от родовата памет, от тради-
цията, от българския нрав на чест-
та и кръвта. За да я има, за да бъде 

и пребъде, България.
Да ни е честит светлия юби-

лей! Да се разрастваме и разви-
ваме! Да се учим един от друг 
на добро и да продължаваме да 
вършим дейността си в полза 
на рода български! Да запазим 
Дружеството за целите, за които 
то бе учредено! Да не посрамим 
примера и делото на неговите 
първопроходци!

В този тържествен и непов-
торим момент, от името на Упра-
вителния съвет на Дружеството и 
лично от мое име, като негов Пред-
седател, изказвам искрена призна-
телност и благодарност на всички 

вас, скъпи приятели, на всеки един 
от вас по отделно и заедно, на ва-
шите семейства, на вашите близ-
ки, роднини, приятели и на всич-
ки, които обичате, на всички които 
ни помагат и ни подкрепят. Желая 
ви крепко здраве, щастие, късмет 
и още по-големи успехи в нацио-
нално-отговорната ни и Родолю-
бива работа в НД „Традиция”. 

Да бъде и да пребъде Родината 
ни Република България.

Да бъдеш член на Национал-
но дружество „Традиция“ е висо-
ка чест, отговорност и родолюби-
ва привилегия.

Бог да пази България и Нацио-
нално дружество „Традиция“, за да 
бъдем и пребъдем во веки! Амин!

С уважение,
Председател на НД „Тради-

ция”
подп. о.з. Огнян Маринов
магистър по право
Секретар на НД „Традиция”:
Мариана Георгиева

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО 
„ТРАДИЦИЯ“ И КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Долината Хунза

Момичета от долината Хунза
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Д
окато учените вирусоло-
зи откриват нови и нови, 
неизвестни доскоро 
симптоми на заразява-

нето с „оригиналния“ COVID-19, 
той мутира и неговите мутан-
ти преминаха от Великобри-
тания, през Франция, Герма-
ния и САЩ, достигайки Тур-
ция, Нигерия и ЮАР. На пра-
га на „масовото“ ваксиниране, 
предшествано от имунизацията 
на най-рисковите групи от насе-
лението в над 50 страни по света,  
човечеството продължава да си 
задава въпроси. Например,  ка-
къв е смисълът от имунизация-
та с „революционните“ ваксини 
на Pfizer&BioNTechиModerna, 
създадени за няколко месе-
ца на базата на технологията 
с RNК? За разлика от руските 
и китайските ваксини, които 
използват обезсилени коро-
навируси. Кои от наличните в 
момента ваксини са по-ефикас-
ни и по-безопасни за употреба, 
без непременно да бъдат и по-
скъпи? Сигурни ли са създа-
телите и производителите на 
„чудодейните“ ваксини, че те 
ще повлияят на новите раз-
новидности на „китайския“ 
коронавирус, или просто ис-
кат да приберат парите на все 
по-малко платежоспособните 

държави?
Съмненията в американ-

ските ваксини се пораждат 
както от ускореното им раз-
работване, тестване, одобре-
ние и производство, така и 
от настояването на фирмите 
производителки да не носят 
отговорност за евентуални не-
гативни въздействия върху 
здравето на „доброволно“ вак-
синираните. В някои страни, 
въпреки доброволния харак-
тер на имунизацията, имуни-
зираните биват принуждава-
ни да подписват „информи-
рано съгласие“, с което снемат 
отговорността от производи-
телите и доставчиците на вак-
сините. Благодарение на това, 
последните няма да изплатят 
дори компенсации за щетите, 
причинени от техните проду-
кти. Ерго, 

отговорносттаще
понесатсамитепациенти,
илилечебнитеучреждения

имедиците,извършили
ваксинирането.

А, ако съдим по това как 8 слу-
жители в един старчески дом 
в германския град Щралзунд, 
провинция Мекленбург, получи-
ха наведнъж пет пъти по-голя-
ма доза от ваксината на Pfizer, 
никой не е застрахован от по-
добни грешки. У нас двете аме-
рикански ваксини се доставят във 
флакони от по 5 и съответно 10 
дози. Разликата е само в цената и 
в това, че ваксината на Moderna 
идва готова за употреба, докато 

тази на Pfizer трябва да се раз-
мразява и разрежда. До края 
на януари ще пристигнат 70 000 
дози от ваксината на Pfizer, а до 
края на февруари трябва да по-
лучим и 10 000 дози от ваксина-
та на Moderna. Един Господ знае 
как общопрактикуващите ле-
кари и фелдшерите ще мерят 
всяка доза, преди да я поставят 
на мераклиите за ваксиниране? И 
то, без да знаят дали флакони-
те не са били „разредени“ пред-
варително от доставчиците или 

аптекарите. Неотдавна един ап-
текар в САЩ, Стивън Бранденб-
ург, призна, че е повредил 500 
дози ваксина, за да саботира 
имунизацията с ваксината на 
Pfizer. Понеже не вярвал в нейна-
та надеждност. Да не говорим за 
проявилите се негативни алер-
гични реакции у някои вакси-
нирани, включително у нас, или 
за лекарката от Мексико, която 
влезе в реанимацията след като 
й поставиха ваксина. Само тези 
факти са достатъчни, за да се пре-
установи всякакво „доброволно“ 
ваксиниране с нещо, което е по-
непознато и може би по-опасно 

от самия коронавирус. Ако хо-
рата откажат да се ваксинират, 
вече произведените и предпла-
тени ваксини 

щебъдатизхвърленина
боклукакатомедицински

отпадъци.
И без това те няма да стиг-

нат за цялото 8-милиардно на-
селение на света. Но, тъй като и 
за произведените досега вак-
синни дози няма много жела-
ещи, хората ще бъдат заставе-
ни да се имунизират чрез „дру-
ги“ средства. 

На стр. 10

Продължение от бр. 2

Нотованеедостатъчно.
Необходимо е тази дейност 

да прерасне  в системна рабо-
та за запознаване на другите 
страни с българската история, 
култура, език, литература, на-
ционални постижения. Ще 
припомня, че по време на Пър-
вата българска република (1946-
1990 г.) държавата  ни бе създа-
ла специална институция „Цен-
тър по българистика“, изграден 
съвместно от МВнР и БАН. Той  
целенасочено разпространява-
ше  по света знания за Бълга-
рия, организираше българис-
тични прояви, разпространя-
ваше българска литература, 
привличаше чужди учени да 
работят върху българска про-
блематика, създаваше прия-
тели на България.  Една такава 
възстановена институция, заед-
но с Агенцията за българите в 
чужбина, може да върши огро-
мна работа и сред над двата ми-
лиона сънародници зад грани-
ца.   

 Дори с такива страни като 
Сърбия и Русия, от десетиле-
тия активно ангажирани с „ма-
кедонската кауза“, има какво да 
се направи. Вече знаем за ста-
новището на руския прези-
дент Путин, срещу ленинова-
та концепция за изкуствено 
създаване на нови нации в ру-
ското културно-цивилизаци-
онно пространство. Това е до-
бра основа да поискаме Русия 
да се откаже и от позициите 
си за съществуване в минало-
то на македонска нация и език 
за сметка на българските. (Но 
преди това трябва да нормали-
зираме отношенията си с РФ!).  
Сърбия също изпита болката 
от  разпада на  сръбската общ-
ност, от загуба на сръбски тери-
тории. Дали, ако България под-
крепи тежненията ѝ за обедине-
ние на нейното население днес, 
тя в отговор няма да се откаже, 
най-после, от вековните, под-
държани и днес шовинистич-
ни позиции към македонски-
те земи? Ето едно благодатно 
поприще пред българската ди-
пломация. Разбира се, главното 
внимание трябва да е към дър-
жавите и управляващите инсти-
туции на ЕС, към САЩ. Прави-
телството ни трябва да ги убе-
ди, че единствено  българската 

позиция към РСМ е меродавна, 
истински издържана в духа на 
европейските ценности; че бъ-
дещето не може да се изграж-
да успешно, ако не се разчис-
тят грозните наследства от то-
талитарното минало, натруп-
вани, впрочем,  с активното 
участие и на водещи европей-
ски държави. Че неизбежни-
те промени в РСМ могат да ста-
нат по-безболезнено и успешно, 
ако населението и политически-
те власти там разберат, че и Ев-
ропа очаква от тях неизбежната  
промяна. 

 За българската кауза тряб-
ва да се активизира и българ-
ската наука: наши учени да 
изнесат лекции, беседи, семи-
нари по проблема в европей-
ските страни да привлекат в 
нашите вузове студенти, дип-
ломанти и учени от други стра-
ни за разработване при днеш-
ните условия на „македонска-

та проблематика“, за преодо-
ляване на натрупаните през 
десетилетията недоразумения 
и фалшификации. Докога ще 
игнорираме и ще се примирява-
ме с  факта, че Македония от де-
сетилетия, а и днес, харчи огро-
мни средства за „вербуване“ на 
чужденци в подкрепа на сво-
ите неверни  тези? Че с такава 
цел активно работи сред бъл-
гарите от Македония, живее-
щи в чужбина, както и чрез сво-
ите дипломати. Видяхме резул-
татите от тази политика и днес, 
когато се оказа, че държавите от 
ЕС прекрасно познават позици-
ите на РСМ по спора ѝ с България 
и ги подкрепят, но не и  нашите!  
Много е важно да се направят 
сборници с преведени на све-
товните езици изследвания на 
български учени, както и спе-
циално да се осъществи от ин-
ститутите на БАН написването 
на  нови. (Опонентите ни от де-
сетилетия правят това в солид-
ни тиражи). Да не забравяме, 

че повече от век, България не 
е спечелила нито една война. 
Победителите, нашите съседи, 
определяха общественото мне-
ние. Техните становища се при-
емаха за меродавни, а не бъл-
гарските. Те организираха съ-
юзи и се договаряха помежду 
си срещу нас! В тяхна подкрепа 
бяха  и великите сили – победи-
телки. Срещу България е съз-
дадено негативно обществено 
мнение, което трудно може да 
се преодолее. Този факт също 
трябва да се има предвид, кога-
то търсим съюзници  в подкре-
па на нашата кауза.  Трябва да 
признаем и осъзнаем още нещо. 
Загубите на България са след-
ствие от грешки на нейни-
те политици. Тава повече не 
бива да се допуска!
Трябвадасикажемиоще

нещо.
Неумението ни да наложим 

позицията си срещу македон-
ските попълзновения върху  ис-
торическото ни наследство, за 
съжаление кореспондира с ли-
бералното късогледство на пра-
вителството ни и към други оп-
ити за разбиване националното 
единство на страната, да се дели 
и парчетосва народът и езикът 
ни. Ще припомня само създава-
нето на помашки език от гър-
ците за българите-мохамеда-
ни в гръцката част на Родопи-
те; на шопски език и карта на 
шоплука от сръбски автори; 
упоритите опити българите-
мохамедани да се обособят от  
българския народ като пома-
ци, със своя култура и терито-
рии. По нито един от тези про-
блеми българското правител-
ство не е взело становище! И 
още, въпреки Декларацията на 
НС на РБ за изпълнение на дого-
вора с РСМ, български партии и 
депутати в ЕП, заемат различ-
ни от тези на страната ни по-

зиции. Защо се допуска това? 
Изброените факти показват, че 
българското правителство не 
изпълнява една от главните си 
задачи - да отстоява национал-
ните интереси на България; да 
защитава и укрепва българската 
национална общност – строи-
телят на българското общество. 
Формира се изводът, че ако бъл-
гарските власти не приемат най-
отговорно задълженията си по 
защита и укрепване на българ-
ската национална общност, ней-
ната вътрешна консолидация и 
интеграция, нейният авторитет 
и престиж,  трудно ще намерят 
сили да бъдат решени  и острите 
проблеми с РСМ.   
Българиянайпослетрябва

дапрестанедамълчи.
И най-остро трябва да реа-

гира на грубите, безцеремонни 
и недопустимо пренебрегва-
щи българското достойнство 

позиции по спора ни с РСМ на 
политици от приятелски стра-
ни, като тези на Мадлин Ол-
брайт – САЩ, на  Йоханес Хан 
и Михаел Рот – Германия и на 
кой ли още не! Крайно време е, 
в подкрепа на българската пози-
ция, да се включат и българските 
медии! Сред тях и преди всички 
– националните, наместо да се 
държат „неутрално“, сякаш са 
над проблемите на страната 
си! Те и днес, не само че не под-
крепят категорично държавна-
та ни позиция, но в студията им 
продължават да се канят „екс-
перти“, които все търсят греш-
ки в България и нито дума не 
обелват за македонските, да 
не говорим да дадат достоен 
и аргументиран отпор на ма-
кедонските нападки към Бъл-
гария, които след българското 
вето буквално са прераснали в 
антибългарска истерия. 

Какво се крие зад европей-
ското несъгласие с българска-
та позиция?

Българският народ и власти 
трябва да си дадат сметка, че 

предлаганото от България ре-
шаване на спора с РСМ влиза в 
конфликт с утвърждаваната в 
Европа парадигма на неолибе-
рално изграждане на нейния 
социум.  Това е главната причи-
на Германия и другите страни 
от западната и северната част 
на континент а не просто да 
не приемат, а да атакуват бъл-
гарската позиция към РСМ с 
аргументите, че е старомод-
на, националистична, егоис-
тична. Не случайно в началото 
на този текст посочих позици-
ите, застъпени от авторитетния 
„Франкфуртер алгемайне цан-
тунг“ – рупор на неолиберали-
зма, утвърждаван от световния 
и  европейски финансов  капи-
тал. Най-директно и безцере-
монно те бяха формулирани 
още през 2013 г. от Херман Ван 
Ромпой,  първият постоянен 
председател на СЕ: да се пре-
осмислят географските и де-
мографски параметри на ЕС, 
така че „старомодната роди-
на със самобитността на наро-
да“ да отмре,  ЕС да стане „уни-
версален дом за всички“, а поня-
тия като „народ“ и „родина“ да 
отидат на бунището на исто-
рията! Замисълът е повече от 
прозрачен: човешката лич-
ност да бъде сведена до инди-
вид – консуматор, хедонист, 
потребител на блага веднага, 
тук и сега, в ЕС, свободен от 
„тежестта“ на минало, тра-
диции, общности и социал-
ни ангажименти; не приемащ 
обвързващите връзки на хе-
терогенното семейство и  бра-
ка между мъжа и жената; без 
ангажименти към бъдещето. 
България, (както и други сред-
ноевропейски страни), отхвър-
лила Истанбулската конвен-
ция и „социалните форми на 
брака“, и поставила в основата 
на своите претенции към РСМ, 
разбиранията си за национал-
на общност, национална кул-
тура, историческо наследство, 
национална чест и достойн-
ство, етнично землище и т.н., 
влизащи в пряко противоре-
чие с неолибералните  и мул-
тикултурни концепции на ев-
ропейска върхушка, нямаше 
как да избегне тази съпроти-
ва. Привличам вниманието към 
тази предпоставка на „европей-
ската“ позиция, защото  тя е 
един от най-обезпокоителни-
те фактори, тласкащи наро-
дите от стария континент към 
саморазпад, общностно и ли-
чностно духовно обезличава-
не. Защото докато другите ут-
върждаващи се глобализацион-
ни субекти на света през  XXI в. 
(РФ, Китай, Япония, Турция, 
ЮАР, Бразилия и др.), всячес-
ки се стремят да укрепят сво-
ите общности –  демиурзи на 
глобализационната им орга-
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низираност, Европа,  върви в 
обратната посока – към обез-
личаване на своите нации, на  
техните култури, цивилиза-
ционни постижения, принци-
пи и норми,  които единстве-
но могат да дадат сплотеност 
и солидност на изграждащата 
се общност на ЕС!  Затова бъл-
гарският народ, българските 
политици трябва ясно да осъз-
наят дълбоката основателност 
на  своята позиция към РСМ, 
че тя не е израз на егоистичен 
национализъм, както се опит-
ват да ни втълпят, а принцип, 
който трябва да се утвърди и 
за европейската общност, кул-
тура и цивилизация. Защото 
ЕС не е хан, където всеки дошъл 
може да прави каквото си иска, 
а дом на европейските народи, 
в който  царуват европейски 
норми и порядки, приемани и 
от гостите му и, които единстве-

но могат да ги обединят и спло-
тят в общност, способна да на-
прави от ЕС  мощен самодоста-
тъчен глобализационен фак-
тор в света на XXI  век.

Разбира се, България не 
трябва да ограничава актив-
ността си само към РСМ, а да 
разгръща дейност и в други-
те западнобалкански страни – 
Черна Гора, Албания, Босна и 
Херцеговина. Един от най-на-
болелите за решаване проблеми 
тук е активизирането на иреден-
тисткия ислям. Албания, с хрис-
тиянско и ислямско население, е 
член на мощната международна 
организация „Ислямска конфе-
ренция“. Ако иска да стане дър-
жава от ЕС тя трябва да прекра-
ти това членство и да пресече 
активното налагане на край-
ните форми на исляма сред 
албанците, включително и в 
Македония. Особено обезпокои-

телно е налагането на салафит-
ски форми на исляма в Босна 
и Херцеговина, в районите на 
Чачак – Сърбия, в Черна гора 
и Косово. Но това предполага и 
активна позиция за недопуска-
не на ислямски иредентизъм и 
в България.   

*
Би могло още да се пише 

какво и как да се направи. Но 
главното е, правителството ни 
да вникне в  цялата сложност 
на проблемите, които  има да 
решава.  Защото, открито ще 
изкажа притеснението си: то 
още не е осъзнало, както неот-
менността на назрялата в РСМ 
трансформация,  важност-
та на произтичащите от това 
пред него проблеми, така и го-
лемите трудности, които тряб-
ва да  преодолее при решаване-
то им. Както и дългът си да го 
стори! 

Защото за България и бълга-
рите изчистването на фалшиви-
те деформиращи наслагвания 
върху историческото ни наслед-
ство в Македония, има най-съ-
ществени основания. 

Трябва да ни е предел-
но ясно, че днес България не 
може да се нареди достойно 
между европейските народи 
в новата единна общност на 
ЕС, ако не отстои истината за 
своя език, култура и истори-
ческо наследство. Те трябва да 
заемат полагащото им се за-
служено място в общата ис-
тория, култура и цивилизаци-
онни постижения  на Европа. 
Тази защита има най-пряко от-
ношение и към вътрешнонаци-
оналното ни състояние. Една от 
причините за дълбокия ни на-
ционален срив днес, за отслаб-
ване на обединяващите ни сили,  
за безпощадното вътрешно-

политическо противопоставя-
не е принизяването на нацио-
налното, в това  число и негли-
жиране на историческото ни 
наследство, примирението то 
да бъде ограбено, неумението 
и липсата на решителност да 
защитим позициите си, съгла-
сието да се откажем от него за-
ради наложено ни от господ-
стващи сили конюнктурно по-
ведение.

Намираме се в решаващ 
час! В него или ще отстоим 
достойнството си на заслужа-
ващ съществуването си евро-
пейски народ с многовековна 
история и култура, или при-
мирено ще продължим да се 
сриваме и изчезваме в невъз-
можността си да се утвърдим, 
като отказала се от  бъдеще, 
разкапваща се общност.

Такъв е за България зало-
гът! 

КАТО ДОМАТИ С ГМО!
„Търговеца не го питат за вярата, а за цената.“

(Бертолд Брехт, „Майка Кураж и нейните деца“)

По време на традиционния Вевчански карнавал в Северна 
Македония бе изгорено българското знаме.
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От стр. 12
В своята монография акад. Ба-

бурин последователно слага ак-
цент върху тезата, че славянски-
ят свят може да се превърне в 
първостепенна стабилизира-
ща сила в Обединена Европа. 
Той аргументира тази своя теза, 
със същността на славянската ду-
ховност, която резюмира в себе си 
идеята за свобода и обединение 
на човечеството, като сигурна 
възможност за отстояване об-
щия цивилизационен код на на-
ционалната и европейската иден-
тичност. Славянското единение, 
убеден е авторът, тепърва пред-
стои да се утвърди като градивна 
и обединителна сила на свободна 
и обединена Европа.

Особено навременна е мисъл-
та, че претенцията за присъеди-
няване на т.нар. „нецивилизовани 
народи” към западната култура 
се изгражда върху презумпци-
ята, че цивилизацията е висше 
благо, в името на което тряб-
ва да се жертват националните 
особености. Същността на тази 
култура, разкрита още от Трубец-
кой, се състои в: ненаситна алч-
ност, която е заложена в приро-
дата на романо-германците, в 
егоцентризъм, пронизващ ця-
лата западна култура. Но това е 
основата на космополитизма и 
на шовинизма.

Така по естествен начин се 
стига и до идеята за специфична-
та роля на Русия в новото геопо-
литическо пространство, нарече-
но Евразия. С. Н. Бабурин убе-
дително отстоява тезата, че евра-
зийството, както и славянската 
духовност са нравствено-поли-
тическо движение, създадено 
от руски интелектуалци, но ни-
кога не е било широко проклами-
рано движение и официална по-
литика на руската държава. Това 
обаче става възможно с рефор-
мата на конституцията през 
2020 г. Изключителната важност 
на реформата на Конституция-
та през 2020 г., следователно се 
състои в това, че руският кон-
ституционализъм се връща 
върху релсите на своя национа-
лен маршрут. Във връзка с това, 
важно е заключението на автора, 
че без успешното преодоляване 

на настъпилия хаос и обърква-
не през 1991 г. и нарушаване на 
всички действащи в СССР зако-
ни, не би било възможно по-на-
татъшното успешно продълже-
ние на интеграционния кон-
ституционализъм в условията 
на постсъветското простран-
ство (с. 211).

С дълбоко познаване на исто-
рията и основните идеи, свърани 
с изследваната проблематика, ав-
торът разглежда аксиологиче-
ските, епистемологическите, 

етическите и духовно – идеоло-
гическите аспекти на формула-
та за нравствената държава, чи-
ито трайни признаци се форми-
рат в съвместните героични под-
визи на съветските народи във 
великата победа над фашизма, 
която отбелязва края на Втора-
та световна война през 1945 г. Все 
пак минават десетилетия, през ко-
ито идеята за нравствената дър-
жава придобива характер на 
научен проблем и незаобико-
лима практическа потребност, 
чието теоретическо осветляване 
занимава академик С. Н. Бабурин 
от дълго време. Изключително ва-
жна ценност представлява убеди-
телно защитената теза на авто-

ра, че добродетелността на дър-
жавата като вътрешно присъ-
що нейно качество сама по себе 
си превръща държавата в га-
рант на добродетелността като 
универсална ценност. Това е ме-
ханизмът за хармоничното съче-
таване на духа на революцията 
с революцията на духа, с отсъст-
вието, на което, мисля, трябва да 
се обясни сривът на могъщата 
по своята историческа мисия 
социалистическа система. 

Специално внимание заслу-

жава тезата на автора, че ценно-
стите на православното христи-
янство и тези на славянската ду-
ховност представляват устойчива 
основа на нравствената държа-
ва, носейки в себе си гаранцията 
за братската взаимност между 
славянските народи. Това заста-
вя автора на разглежданата тук 
книга, да изследва специфичните 
общи ценностни характеристики 
на православното християнство 
и славянската духовност като общ 
културен код. За правилното раз-
решаване на този проблем изтък-
натият учен и общественик от-
деля специално внимание на 
„руския избор“. По негово мне-
ние, „руският избор“ представля-

ва „справедлива, социална и пра-
вова държава“ (с. 512). И особено 
важно е да се подчертае: руският 
избор е „единна нация като съюз 
на братските народи“. Висока 
методологическа стойност има 
заключението на автора, че „ру-
ската нация никога не е била мо-
ноетнична”, че тази историческа 
истина е отразена и в „Деклараци-
ята на ХVIII Световен Руски На-
роден Събор през 2014 г., в която се 
подчертава, че руският народ из-
конно е имал сложен генетически 

състав, включвайки в себе си по-
томци на славянски, фино-угор-
ски, скандинавски, балтийски, 
ирански и тюркски племена. И 
това генетическо богатство ни-
кога не е представлявало заплаха 
за националното единство на ру-
ския народ”. (с.513).

Поради особената актуал-
ност на идеята за нравствена-
та (добродетелна) държава, чи-
ито основни принципи и цен-
ности са провъзгласени в нова-
та Конституционна реформа в 
Руската Федерация, нейната ус-
пешна реализация се нуждае от 
общите усилия на всички по-
литически фактори и от все-
ки гражданин на Федераци-

ята, като скъпоценно творение 
на модерния руски контститу-
ционален разум. Този труд на С. 
Н. Бабурин би следвало да бъде 
достояние на все повече специ-
алисти, политици и обикновени 
хора, за да се превърнат висо-
ките нравствени ценности на 
добродетелната държава в ус-
тойчиво хуманистично ядро 
на светогледа и нравствена-
та философия на поколени-
ята. Осъществявайки успешно 
тази историческа задача, Руска-
та федерация може да се пре-
върне в глобален положите-
лен пример, както се е случ-
вало неведнъж в световната 
история, чрез утвърждаване 
на устойчивото развитие като 
трайна основа на своето соци-
ално-икономическо, духовно-
идеологичееско, морално-по-
литическо и цивилизационно 
развитие. 

Мисля, че това е и посланието 
на акад. С. Н. Бабурин в цялото 
му творческо развитие и активна 
обществено-политическа реа-
лизация.

ЗА НРАВСТВЕНАТА ДЪРЖАВА – 
ОТГОВОРНО И НАВРЕМЕННО

От стр. 9

За да не се похаби мате-
риалът и да обеднеят фарма-
цевтичните компании и ново 
възникналите чрез ваксините 
милиардери. Например, като 
забранят на гражданите  да 
се качват на самолети или да 
пътуват с масовия транспорт, 
ако не са ваксинирани. И ако 
не представят удостоверение, 
че са били имунизирани. По-
добно законодателство вече се 
подготвя във Франция, а други 
държави имат намерение да из-
искват документи за ваксини-
ране от всички, които искат да 
влязат в страната им. Но, имай-
ки предвид ограничените произ-
водствени възможности на фар-
мацевтичните гиганти, по-голя-
мата част от хората на нашата 
Земя дълго време ще ходят не-
ваксинирани и изключени от 
обмена на хора, стоки и капи-
тали. Това някои наричат „вак-
синационен апартейд“. Понеже 
нашите управници умират да 
са първи дори в черните кла-
сации на ЕС и света, не е из-
ключено да използват и процеса 
на имунизация срещу коронави-
руса за ограничаване на основ-
ните права и свободи на граж-
даните. Например свободата 
на пътуване, правото на сдру-
жаване и събиране, правото 
да протестират и да участват в 
изборите. В момента ГЕРБ и ОП 
се чудят как да намалят изби-
рателната активност по време 
на предстоящите парламен-
тарни и президентски избо-
ри, така че да си осигурят слу-
жебна победа, катерейки се по 
гърба на твърдите ядра от пар-
тийни членове, чиновници и 
симпатизанти. Борисов, който 
имаше чудесната възможност 
да отиде на предсрочни избори 
през миналото лято, в момента 
обвинява президента Радев, 
че чрез консултациите с различ-
ни организации и експерти, ис-
кал да отложи изборите на 28 
март. А кой загуби времето 
на България, опитвайки се да 
пробута едно недоносче, наре-
чено проект за Конституция 
и лансирането на фалшивката 
за свикване на Велико Народ-
но събрание? Кой провали на 
практика машинното гласува-
не, оставяйки на ЦИК да пре-
говаря за вноса на машини за 
вота. Два месеца преди парла-
ментарните избори на 28 март, 
машините са още мираж. Още 
по-голяма е неизвестността око-
ло провеждането на вота в ус-
ловията на пандемия и каран-
тина. Провалът на гласуването 
е просто нарисуван, но съвсем 
не е случаен, както и този на ма-
шинният вот. Защото последна-
та анкета на „Алфа Рисърч“ по-
каза, че докато 46% от анкети-
раните смятат, че президентът 
Радев се справя добре, едва 
24% казват същото за преми-
ера Борисов. Още повече, че 
неговото поведение удивител-

но напомня на заинатяването 
на Тръмп да не признае резул-
татите от президентските избо-
ри в САЩ. Остава само и Бори-
сов да призове симпатизанти-
те на ГЕРБ да атакуват сградата 
на парламента, ако види, че губи 
властта. Дотогава обаче той ще 
спекулира с „успешното“ упра-
вление на кризата с корона-
вируса, приватизирайки дори 
започналото ваксиниране на 
„материала“ с американските 
ваксини. В това упражнение 
ще му пригласят „политически 
коректните“ медии и техните 
„мисирки“, придворните соци-
олози, политолози, социални 
психолози, социални антро-
полози и прочие шарлатани. 
Поради което истината за вакси-
ните ще научаваме от чуждите 
медии. А някои производители 
на ваксини, като Pfizer, имат 
богати криминални досиета. 
Тази компания е била невед-
нъж осъждана и принудена да 
плаща милиони долари ком-
пенсации на пострадалите от 
нейните лекарства в Нигерия 
и Турция. Осъдена е била дори 
от Министерството на право-
съдието на САЩ, понеже про-
давала лекарства, одобрени за 
едни заболявания, на пациен-
ти, болни от съвсем други. И, 
за да се измъкне от правосъ-
дието, приела да плати обез-
щетение в размер на над 2,5 
милиарда долара. В дебелото й 
досие фигурират и обвинения 
за раздавани подкупи в Евро-
па. Ето защо Йозай Шендир пуб-
ликува коментар във вестник 
„Миллиет“ (30.12.2020), озагла-
вен: „Не на ваксината, на Pfizer 
не вярвам!“ 

Кога ли ще научим срещу 
какви подкупи фирмата е из-
действала одобрение за своя-
та ваксина от страна на Евро-
пейската агенция по храните 
и лекарствата и Европейска-
та комисия? Във всеки случай, 
в Европа има експерти, кои-
то съвсем не споделят телеш-
кия възторг и задоволство-
то от хода на ваксинирането 
на нашия премиер и неговия 
т.нар. Национален оперативен 
щаб (НОЩ). Например в разгара 
на споровете относно ваксини-
те, разразили се преди известно 
време в Италия, д-р Стефано 
Монтанари е казал: „Припява-
нията за ваксина срещу коро-
навируса са пълна глобална фал-
шификация. Срещу бързо мути-
ращия и необразуващ антитела 
коронавирус, ваксината няма да 
послужи за нищо. Представете 
си един шивач да казва, че кос-
тюмът, който е ушил за кли-
ент с височина 190 см., ще ста-
не и за човек с височина 150 см.. 
Или пък, че дреха, предназначе-
на за 160 килограмов човек, ще 
подхожда и на 60 килограмов. 

Немислимо е ваксини, произве-
дени в различни страни от раз-
лични фармацевтични фирми 
да са еднакви. Наше право е да 
искаме списък на използваните 
в тези ваксини микроорганиз-
ми и допълнителни материа-
ли. Както и да искаме образци 
от тези ваксини, за да могат 
да бъдат анализирани в незави-
сими лаборатории. Всъщност 
достатъчно доказателство за 
отхвърлянето на тези вакси-

ни е документът за граждан-
ска и наказателна неприкосно-
веност, какъвто заставят да 
подпише ваксиниращият се. За 
да не бъдат завеждани дела сре-
щу фармацевтичните фирми и 
цялата отговорност за здравни 
проблеми, които могат да въз-
никнат след имунизацията, да 
поеме ваксиниращият се. За да 
може да бъде защитен прину-
деният да се ваксинира граж-
данин, италиански адвокати 
изготвиха отделен документ, с 
който отговорността за стра-
ничните ефекти на ваксините 
се прехвърля на здравното уч-
реждение, доктора и медицин-
ския персонал, извършили вак-
синирането. Ако докторът и 
ръководителите на здравното 
учреждение подпишат този до-
кумент, принуденият да се вак-
синира гражданин се имунизира. 
В противен случай има правото 
да откаже ваксината“.

А ето какво казва френски-
ят професор д-р Кристиан Пе-
рон, който дълго време е огла-
вявал клиниката за заразни 
болести в една болница в Па-
риж:

"Разработването и оценка-
та на ваксините бяха напра-
вени набързо и досега не са пуб-
ликувани никакви сведения и 
документи за ефективност-
та, или пък за опасностите на 
тези ваксини. Притежаваме 
само прессъобщенията, напра-
вени от тези индустриални ле-
карствени фирми. Най-лошото 
е, че тези „първи ваксини“, кои-
то ни поднесоха, всъщност не 
са ваксини, а продукти, ориен-
тирани към генна терапия.Ри-
бонуклеиновите киселини, ко-
ито ще бъдат инжектирани в 

тялото ни, ще станат причина 
собствените ни клетки да про-
изведат парчета от вируса. Ка-
тегорично не знаем последици-
те от този вид ваксина, защо-
то за пръв път се изпробва вър-
ху хора. Една чужда РНК, която 
ще се инжектира в тялото ни, 
може да кодира нашата ДНК и 
след това да се интегрира в хро-
мозомите ни. Поради това има 
реален риск трайно да преобърне 
нашите гени. Има вероятност 

тези генетични модификации, 
които ще променят спермата 
или нуклеиновите киселини на 
яйцеклетките, да се прехвърлят 
на нашите деца и идните поко-
ления.Подкрепящите и насърча-
ващите тази генна терапия, на-
речена „ваксина“, противно на 
истината, възнамеряват да из-
ползват като морски свинчета 
не само французите, а и другите 
граждани на света. Не желаем 
да станем  генетично модифи-
цирани продукти, като  цареви-
цата или доматите. Изпаднал 
съм в ужас, защото винаги съм 
бил за ваксините и години на-
ред оглавявах учреждения, фор-
миращи ваксинната политика. 
Днес трябва да кажем „стоп!“ 
на този извънредно обезпокои-
телен план. Луи Пастьор тряб-
ва да се е обърнал в гроба!“ („Йе-
ничагъ“, 06.01.2021).

Ако в епохата на Майка Ку-
раж са питали търговеца само 
за цената, в епохата на COVID-
19, на ваксините и лекарства-
та срещу него и неговите мута-
ции, хората би трябвало да се 
интересуват и от начина и ма-
териалите, с които са направе-
ни оръжията за борба с панде-
мията. Не е логично, когато ку-
пуваме дори обикновена ка-
феварка да искаме гаранция, 
а ваксини да пазаруваме като 
котка в чувал. И вместо гаран-
ция, да ни пробутват да подпи-
шем документ за „информи-
рано съгласие“ под предлог, че 
ваксинирането е доброволно. 
Така 

поемамечуждавина,
коетоможеданиструва
здраветоидориживота.

Щом Турция, която не е 
членка на ЕС, е успяла да за-

стави Pfizerда приеме изпла-
щането на обезщетения за 
евентуални здравни щети от 
тяхната ваксина, макар и с ус-
ловието обезщетението да не 
превъзхожда сумата, платена за 
ваксината, значи преговаря-
щите от страна на ЕС и в част-
ност България, са проспали 
тази възможност. Тогава за 
какво НС гласува мандат на 
правителството да прегова-
ря с фирмите производител-
ки на ваксини? Да не би и на-
шите преговарящи да са били 
„мотивирани“ с рушвети да за-
мълчат по въпроса за компен-
сациите при негативни после-
дици от ваксинирането? Иначе 
от вертолета, с който премиерът 
Борисов облита „грандиозните“ 
си строежи, може да изглежда, 
че борбата с пандемията на ко-
ронавируса е успешна. Въпреки, 
че със своите над 8100 почина-
ли от вируса (към 10.01.2021), 
7-милионна България отдав-
на е изпреварила Китай с не-
говите 1,4 милиарда жители. 
„Докторът на науките“ Бой-
ко Борисов, размахващ наля-
во и надясно милионите, кои-
то е платил за ваксини с наши-
те, а не със свои пари, трябва 
да обясни как при липсата на 
общоприето лекарство срещу 
коронавируса, броят на изле-
куваните превъзхожда в пъти 
този на ново заразените? Или 
как преди да са се ваксинира-
ли 15 000 души, броят на почи-
налите от коронавируса вле-
зе в „нормалните“ граници от 
50-60 човека на денонощие. А 
потенциалните пациенти на ко-
вид отделенията трябва да прес-
танат да вярват на предизбор-
ните уйдурми на управляващи-
те, че контролират епидемията 
най-добре. Героинята на Брехт 
казва на сина си: „Аз те учех 
да бъдеш честен, понеже не си 
умен, но всичко си има грани-
ци“. Така че ако искате съвет, 
моят е да не вярвате на всич-
ко казано за ваксините, дока-
то първите мъже в държава-
та си „чакат реда“, вместо да са 
едни от първите доброволци. 
В Англия ваксинираха пре-
старялата си кралица Елиза-
бет Втора, а нашият храбър 
премиер се оправдава с това, 
че имал антитела след пребо-
ледуването си от COVID-19. 
Чудно ли е, че едва 30% от ме-
диците желаят да бъдат вак-
синирани? И, че всички, които 
разбират от ваксини, са пред-
пазливи в оценките си за качест-
вата на американските такива? 
Но не те, а феновете на Бори-
сов шестват из телевизионни-
те студия и ни агитират „поли-
тически коректно“ да си купим 
котка в чувал! Т.е., да се вакси-
нираме, пък каквото има да ста-
ва, то ще стане.

КАТО ДОМАТИ С ГМО!

Уважаемичитатели,
Продължава абонамент-

ната кампания за през но-
вата 2021 г. Ако „Нова Зора“ 
е достойна за подкрепата ви 
- направете го! Остана неиз-
пълнена задачата за 1000 го-
дишни абонамента. А фрон-
тът, повече от всякога, се 
нуждае от убедени защитни-
ци. Не само защото годината 
е особено важна, с избори за 
парламент и за президент, а 
защото за да пребъде Бълга-
рия, никой не бива да остане 
безучастен в битката на ис-
тината с лъжата. 

Разпространението на 
вестника, по независещи от 
нас причини, продължава 

да бъде ограничено. Абона-
ментът е все още най-си-
гурният начин, че духът на 
„Зора“ не може да бъде сло-
мен и ние оставаме на своя 
пост. 

Във всяка пощенска 
станция, до 15-о число на 
всеки месец, може да осъ-
ществите вашата подкрепа 
за каузата с абонамент от 
първо число за следващия 
месец, тримесечие, полуго-
дие или до края на година-
та.

Каталожният номер на 
„Нова Зора“ е 311.

Абонаментът за един 
месец е съобразно броя на 
вторниците в него. Цената 
на един брой продължава 
да бъде 1 лв.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете го и го 
разпространявайте.

Можете да се абонирате 
и в офисите на ДОБИ ПРЕС. 
Редакцията на вестника има 
договорни отношения с тази 
фирма.  

Същото може да напра-
вите и чрез пощенски запис 
за избрания от вас срок на 
адрес: София 1377, ул. „Пи-
ротска“ 3, за Минчо Мънчев 
Минчев. Особено е важно да 
бъде изписан адреса и името 
на получателя, както и теле-
фон за обратна връзка.

Допълнителна инфор-
мация може да получите на 
тел. 02 985 23 05;  02 985 23 
07, както и на мобилни те-
лефони: 0879 140 122 и  0894 
66 49 00. 

През 2017 г. Сергей Бабурин (вдясно) участва в Четвъртата научна конференция "Славянската 
духовност и национална идентичност" в София.
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ЗА НРАВСТВЕНАТА ДЪРЖАВА – 
ОТГОВОРНО И НАВРЕМЕННО

Антология

На три морета разпростряна,
земи нашир-надлъж покрила,
погълнала докрай Балкана,
белей родината ни мила.

Но идат времена ужасни!
Горко на нашите правнуци!
В земята ни така прекрасна
ще плъзнат турци и айдуци.

Не вярвайте, че са се спрели,
че отървали сме се век.
Араби, турци, с чалми бели
ще ни поробят пак след век.

Народе, де си се запътил?
Защо забрави тоз завет?
Защо отворил си им пътя
да те прегазят без ответ?

Аз тук сега ви завещавам!
Бранете нашата земя.
Не с китка мека, а със сабя.
Вий спрете страшната вълна!

Ще бъдат в гроба мойте кости.
Но ще ви гледам из небе.
Не пускайте ислямски гости.
България ще ви презре!

 04.1916 г.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ НИ ПРЕЗРЕ!
Иван ВАЗОВ

Акад. проф. дфн  
Орлин ЗАГОРОВ

А
кадемичнят труд „Нрав-
ствената държава. Ру-
ският възглед относно 
ценността на консти-

туционализма” („Нравствен-
ное государство. Русский взляд 
на ценности конституциона-
лизма”, Изд. „Норма”, М., 2020), 
е едно от ценните творения на 
видния руски учен акад. проф. 
Сергей Н. Бабурин. Високо-
то значение на този негов нов 
научен труд, утвърден за печат 
от Институт государства и пра-
ва Российской академии наук, 
Центр интеграционныйх и ци-
вилизационныйх исследований, 
Омский государственный уни-
верситет им. Ф. М. Достоевского, 
Юридический факультет, несъм-
нено представлява интерес ос-
вен за специалисти от областта 
на теоретичното и практическо-
то право, но и за преподаватели 
в университети и за висшето уп-
равленско тяло, а и за студенти 
по право и политикономия, по-
литология и социология. Неза-
висимо от големия си обем (535 
страници) в своята цялост кни-
гата представлява дълбоко на-
учно монографично изслед-
ване, посветено на проблем, 
който в съвременната наука 
по-скоро е споменат най-вече 
като исторически феномен, от 
порядъка на най-смелите уто-
пии. Изследвайки съвременни-
те аспекти на нравствените и 
интеграционните функции на 
държавата и духа на закони-
те, авторът всъщност обоснова-
ва тезата си, че философията на 
държавата съдържа в себе си ци-
вилизационната парадигма на 
управленския процес. Същото 
той прави и в редица свои трудо-
ве като „Страж нации”, „Россий-
ски путь: Становление россий-
кой геополитики кануна ХХI 
века”, „Российкая реинтеграция: 
социально-экономические и по-
литико-правовые проблемы”, 
„Новая русская империя” и др.

Внимателното запознаване с 
най-новото изследване на С. Н. 
Бабурин може да убеди читате-
ля, че авторът търси историче-
ски ракурс към темата за нрав-

ствената държава или добро-
детелното управление, вълну-
ващи човечеството още през 
дълбоката древност, в контекста 
на съвременната цивилизаци-
онна парадигма, осъществена 
в новата конституциионна ре-
форма на Руската федерация. 
Преди всичко Бабурин се вълну-
ва от учението на Конфуций, от 
древноиндийският трактат „Ар-
тхашастра“ (Наука за полити-
ката) като важен източник на 
сведения за обществените отно-
шения, икономиката, политиче-
ските институции в древна Ин-
дия, от „Идеалната държава” 
на Платон – първият европей-
ски мислител, създал относител-
но цялостна политическа фило-
софия, който оказва значително 
влияние върху почти всички ос-

новни политически доктрини, от 
„Добродетелният град” на Фа-
раби и т.н. Целта на съвремен-
ния учен С. Н. Бабурин не е да 
изследва поотделно посочени-
те изключително дръзки соци-
ално-политически визии, а да 
стигне до отговора на въпро-
са: Защо те все пак остават не-
реализирани до наши дни? И 

той намира отговора в крайния 
политически прагматизъм на 
Николо ди Бернардо Макиа-
вели. След XVII век, когато капи-
тализмът навлиза в нова фаза на 
развитие, в условията на която 
буржоазията е изживяла „меде-
ния си месец“ и се придържа не-

отклонно към съветите на Нико-
ло Макиавели, с което се поста-
вя началото на нова тоталитарна 
философия и идеология на дър-
жавата като институт. 

Специален интерес предста-
влява задълбочено изучената от 
автора ислямска революция в 
Иран от 1979 г. и последиците 
от нея за самия Иран и за це-
лия ислямски свят. С. Н. Ба-
бурин е убеден в съдбоносното 
значение на Великата Иранска 
революция като успешен опит 
за възвръщане на съвременния 
свят в руслото на духовно-цен-
ностната и конституционно-
правната ориентация. Впечат-
ляващо е защитена от него теза-
та, че „революционното възвръ-
щане на религиозните духовни 
ценности в реалната политика 

е важно не само за мюсюлмани-
те, то е значимо и за немюсюл-
манските народи“ (с.105). Тук 
естествено е важно да се отбеле-
жи, че в ислямския свят, в т.ч. и 
в Иран, съжителстват две про-
тивоположни държавно-идео-
логически течения в лоното на 
исляма, известни като сунизъм 
(традиционният ислям) и шии-

зъм със значителни различия в 
своите концептуални и обредни 
ценности. 

Безспорен авторов принос 
представлява задълбочената 
интерпретация на връзката 

между хуманизма в различ-
ните негови превъплъщения 
като светоглед, нравствена 
философия, правна норма и 

т.н. Във връзка с това авторът 
отбелязва особеното значение 
на умението да разгранича-
ваме крайните форми на ху-
манистичния рационализъм, 
стигащи дори до отрицание на 

държавата или възхвала на аб-
солютната свобода – анархи-
зма. В този контекст Н. С. Ба-
бурин критично се отнася към 
практиката на членове на Съ-
вета на Европа да се намесват 
грубо във вътрешните работи 
на държавите, членуващи в ЕС. 
Типичен пример за това са на-
трапчивите опити, придруже-
ни с грубо нарушение на нрав-
ствените ценности на страни-
те-членки на ЕС, са налагането 
на Истанбулската конвенция, 
Норвежката програма и други, 
прилагането на които предста-
влява посегателство върху ду-
ховната идентичност и суве-
ренитета на народите.

Голямо внимание авто-
рът обръща на формирането 
на цивилизационните устои 
на руския конституционали-
зъм, както и на влиянието на 
римското право върху руските 
конституционни трансформа-
ции. В този контекст в книгата 
специално внимание се отделя 
на разрушителните последици 
на държавния преврат в СССР 
през 1993 г.

На стр.11

Сергей Бабурин като депутат в Държавната Дума.

Акад. проф. Сергей Н. Бабурин


