
Защо когато хората об-
мислят собствените 
си житейски  планове 
и градят стратегии за 

справяне с връхлетелите ги 
проблеми и трудности,   пола-
гат огромни усилия действия-
та и мислите им да бъдат вина-
ги  обективни и верни, за да ги 
водят  до най-добрите за тях 
и техните близки резултати? 
Когато разсъждават  за чужди  
хора, за общество, за държавата 
като цяло, то тази обективност и 
грижа за просперитет някак си 
изчезва  и остава да преобла-
дава  конформизмът т.е. стре-
межът за приспособяване към 
силния на деня или  към удоб-
ното за самия себе си реше-
ние. Къде остава  здравомислие-
то, обективното и  вярното, опи-
ращо се на народностни  тради-
ции, на уроците на историята  и 
на  проверените от  практика-
та процеси и експерименти? И 
най-важното  – защо мнозин-
ството от хората, когато става 
дума за нещо извън тях и из-
вън  техните лични интереси, 
гласуват доверие само на кра-
сивите думи и вярват само на 
това, което им се иска да чуят, 
особено ако е свързано с пари, 
власт и удоволствия? 

 Краят на „Третия път”   
Отговорът вероятно е след-

ният: с раждането си, след-
вайки най-силния първосиг-
нален инстинкт за самосъх-
ранение, човекът  започва да 
изпитва страхове –  страх от 
болест, старост и смърт; страх 
от бедност и загуба на работа; 
страх от критика; страх от за-
губа на любовта на близките, 
на любимия човек, на хората... 
Тези страхове сковават разсъдъ-
ка и съзнанието и той  започва 
да търси собственото си  спа-
сение извън себе си, т.е. "хомо 
сапиенс" става клиент и жертва 
на онзи, който му втълпява с 
лъжа и измама, че ще му реши 
проблемите и ще го изведе до 
"обетованата земя"!  Така се 
родиха домораслите местни "ме-
сии",  независимо че са бивши 
посредствени  философи, ис-
торици и  адвокатчета, гастар-
байтери,  величия в изгнание 

или обикновени борчета,  по-
жарникари и физкултурници! 
Политолозите нарекоха  този 
процес гигантска  "демагогия", 
а знаещите и препатилите оп-
ределиха  тези "дейци" на пре-
хода  като  мошеници и лице-
мери. Началото на края на това 
болно общество обаче настъпи, 
когато финансовите и медийни  
властелини на света, започнаха 
да крият и маскират  истината  
чрез "фейк нюз" и "пост-исти-
ни", налагайки ги като доминан-
ти в  общуването между  хората 
и превръщайки  фалшивите 
пари, фалшивия морал и  фал-
шивата демокрация в  мечта и  
цел в живота на милиони мла-
ди хора. Случващото се в САЩ 
през последните години е кре-
щящото доказателство за то-
талната деградация на мощно 
рекламирания  като единствен 
и правилен  в цивилизационно-

то развитие на човешката ци-
вилизация "Трети път" на Бил 
Клинтън, появил се след "Кра-
ят на историята" на Фукуяма!
Раждането на бандитския 

капитализъм
Така  през 1989 г. във Ва-

шингтон, окръг Колумбия, се 

роди  "Вашингтонският консен-
сус", постигнат с единодушие-
то на Международния валутен 
фонд, Световната банка, Ми-
нистерството на финансите на 

САЩ, фондация „Херитидж”, 
института „Брукингс” и Федерал-
ната резервна система за "спася-
ване" на  "обременените от кризи 
развиващи се страни", превърнат 
в стандарт и програма за дейст-
вие за садистично разрушава-

не на реално съществуващата  
и грижеща се за населението 
на съответните държави социа-
листическа система. В България 
той се приложи във вид на "Про-

грамата Ран-Ът". Но още през 
1999 г. нобеловият лауреат, аме-
риканският икономист Джоузеф 
Стиглиц, на конференция на СБ 
във Вашингтон заявява, че  не е 
трудно да се раздаде държавно 
имущество, особено на прияте-

ли, роднини, партийни симпа-
тизанти или срещу комисион-
ни. Ако приватизацията се пра-
ви непрозрачно, ако е съпрово-
дена с постоянни скандали, ако 
липсва пазарна инфраструкту-
ра, ако имуществото се продава 
(или подарява!) на съмнителни 
субекти, трудно ли е още отсега 
да се разбере, че дългосрочните 
перспективи на пазарното  сто-
панство в съответната иконо-
мика са минирани! Нещо пове-
че, създаваните  по  такъв начин 
частни субекти с нови интере-
си, допринасят за отслабване 
на държавата. Чрез корупция 
подкопават социалния ред и 
тези групови интереси и тех-
ните лобита овладяват регу-
лиращите механизми и ин-
ституциите. Според Щиглиц, 
"Такава приватизация не създа-
ва основа за нормално пазарно 
стопанство и има лесно предви-
дими негативни последствия за 
бъдещето."

През 1997 г., главните иконо-
мисти на Световната банка и ЕЦБ 
правят заключението, че измина-
лото десетилетия потвърди още 
нещо: обществото, в т.ч. и иконо-
миката, не търпят вакуум. 
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От стр. 1
След като държавата не можа 

и не пожела да създаде подходя-
щи пазарни институции  и без 
това голямото неравновесие  в 
едва начеващите стокови, трудо-
ви, информационни и финансо-
ви пазари, се засили още повече 
и управленският вакуум бе за-
пълнен чрез неофициална ин-
ституализация. Вместо норма-
лен пазар се появи "бандитски 
капитализъм".       

През април 2011 г. изпълни-
телният директор на МВФ До-
меник Строс-Кан заявява, че 
"Вашингтонският консенсус", със 
своите опростени икономически 
представи и рецепти, се е прова-
лил с настъпването на Световна-
та икономическа криза от 2007 г. 
и остава в историята".

Вече през 2018 г. рокфеле-
ровия  световен мозъчен център 
"Римски клуб" официално кон-
статира в годишния си доклад, че 
"капитализмът се е провалил", а 
през декември 2020 г.  Лин де Ро-
тшилд и папа Франциск,   създа-
ват Съюз за инклузивен капита-
лизъм. Проф. Клаус Шваб и Све-
товният икономически форум об-
съждат въпроса за "разрушаване и 
обновяване на света чрез велико 
зануляване" на капитализма. 

И какво се получава  на прак-
тика? За световния неолибера-
лизъм  и САЩ рухването на Бер-
линската стена и "великата" по-
беда в Студената война се ока-
заха  пирова победа! Настъпва 
крах, пълно поражение, много-
трилионни дългове, паника и 
незнание какво да се прави! От-
всякъде извират  инициативи и 
проекти, приличащи по-скоро на 
димни завеси, призвани да скри-
ят  агонията и  обречеността на 
"изключителните"!
И все още няма възмездие

Десетина години  преди "Ва-
шингтонският консеснсус" да 
успее да хвърли примката си 
върху народите от социалис-
тическата общност, Дън Сяо-
пин измисли и създаде "китай-
ското чудо", което изящно за-
почна да изсмуква "соковете" 
на самозабравилата се неолибе-
рална система, необходими му 
за превръщането на "подне-
бесната" в нов икономически 
колос, застигнал и задминал за 
няколко десетилетия "еднолич-
ните" глобални хегемони – 
Съединените щати! При това, 
запазвайки и социализма като 
обществено-икономическа фор-
мация, и силата на марксистко-
ленинското учение, и ръковод-
ната роля на комунистическата 
партия в милиардното  китай-
ско общество! Без шум, без со-
циалистически интернациона-
лизъм, без износ на революция, 
но като пример как безкрайна-
та капиталистическа  алчност 
се превръща във възможност  
за умните и търпеливите да 
постигнат собствен грандио-
зен  успех и просперитет!

Влюбеният в себе си нар-
цис Горбачов и намиращият 

се в постоянно опиянение от 
собствената си власт, и не само 
от това, Елцин, станаха лесна 
плячка на ухажването и па-
рите на "изключителните". За-
дачата, създадената от Йосиф 
Сталин могъща супердържава 
да се превърне в "бензинова ко-
лонка с ядрени ракети", бе из-
пълнена само за няколко години 
със съдействието на узрялата 
за "перестройка"  руска науч-
но-техническа, политическа 
и творческа интелигенция, в 
желанието й да се възползва 
безконтролно и  в пълна сте-
пен от  благата и финансови-
те възможности на "щедрия" 
Запад. Така се появи "Третия 
път" на Бил Клинтън, водещ 
към еднополюсен глобален свят 

с  един команден център – фи-
нансовите властелини. Нов 
свят без идеологии,  при тотал-
но подчиняване  на народите 
и под пълен контрол, с отпа-
дане на географските  граници 
и морални ограничения, с ком-
продорски наместници в стра-
ните васали, с възхвала на си-
лата на парите, в преклонение 
пред силата на властта и стре-
межът към безусловни първо-
сигнални удоволствия. Млади-
те са на върха на "щастието" и 
емигрират. Възрастните умират 
от глад, студ  и в самота, а ня-
кои  се самоубиват, така и нераз-
брали какво се случва в иначе 
смисления  им живот! Тъжна и 
страшна родна картина! 

В България тази действител-
ност е вече  на над тридесет годи-
ни! Защо? Как е възможно аме-
риканските  нобеловите лауре-
ати да обявяват  на висок глас, 
че  "Вашингтонския консенсус" 
е измама и капан за народи-
те като нашия, а професори, 
доценти и научни сътрудни-
ци  в областта на икономика-
та, политологията и управле-
нието, да се правят, че нищо 
не се е случило  и с ентусиазъм 
да се включат в разграбването 
и разрушаването на страната? 
И за всичко това няма възмез-
дие! 

Как е възможно един цял 
народ, когато по телевизия-
та да му казват, че пенсиите 

ще се увеличат с 50 лв. само до 
март 2021 г., а след  това про-
менят този срок, защото избо-
рите са насрочени за началото 
на април с.г.,  да не се усети, че 
елементарно и нагло го "рабо-
тят", за  да гласува за "бащи-
цата", който се "грижи" за своя 
народ с чужди  пари,  връщане-
то на които ще е  тежко бреме 
за децата и внуците на същите 
тези пенсионери. И те, зомби-
рани, ще гласуват, забравяйки, 
че в шкафчето на същия този 
"бащица" за  личните му нужди 
се намират милиони в евро и 

кюлчета злато, достатъчни за 
чувствително увеличение на 
пенсиите. А от екраните на те-
левизорите и от радиоапарати-
те се чуват глашатаи, които  на 
всеки половин час ще повтарят: 
"Купуването и продаването на 
гласове се преследва от закона!"  
Паноптикум!!!

Загадката на българския 
преход

Тридесетгодишен неолибе-
рален пазарен капитализъм е 
достатъчен срок, за да се напра-
ви обективно и професионално 
сравнение с онези, другите 45 го-
дини, за които казваха, че били 
стигали! Основната и главна 
разлика е, че Конституцията 
от 1971 г. гарантираше соци-
алните права на всички бъл-
гарски граждани в т.ч. право-
то на безплатно образование, 
на безплатно здравеопазване, 
правото на постоянна трудова 
заетост, правото на културен и 
здравословен отдих и почив-
ка, правото на съдебна защи-
та, лична безопасност и сигур-
ност, защита на националния 
суверенитет от външни по-
пълзновения. В съвременна 
България Конституцията от 
1991 г. не гарантира, а декла-
рира възможността гражда-
ните да се възползват от пра-
ва, при определени условия.  
Ролята на държавата във всич-
ки области на живота днес  е ми-
нимизирана и приоритет имат 

личното усилие, личния интерес 
и личните възможности в т.ч. 
и силови. Цените са „пазарни”, 
конкуренцията е безмилостна, 
пазарът диктува живота и чо-
векът се подчинява на обсто-
ятелствата, а не обратното. С 
всеки изминат ден „излишните” 
хора стават все повече. Сключе-
ните официални граждански бра-
кове между мъже и жени намаля-
ват, деца се раждат по-малко. Не 
се създават художествени произ-
ведения, утвърждаващи вярата в 
доброто, в справедливостта, под-
тикващи към взаимопомощ, со-

лидарност със слабите и страда-
щите, възпитаващи родолюбие 
и висока нравственост. В същото 
време, за да бъдем обективни и 
справедливи трябва да кажем, че 
и при социализма се вършеха 
много безобразия, най-вече от 
високата партийна и държав-
на номенклатура, от обслужва-
щите я чиновници, от техните 
деца и роднини. Един неголям 
за мащабите на страната клан от 
"правоимащи"  живееше в друг, 
паралелен свят на излишества, 
на материална свърхзадоволе-
ност и всепозволеност. Държа-
вата обслужваше своя висш елит 
така, както не се обслужваха висо-
копоставени западни политици и 
техните семейства. Недоволство-
то от тази крещяща несправед-
ливост на  самозабравилата се но-
менклатура бе и причината  мили-
онната членска маса на БКП да не 
излезе на улицата през есента на 
1989 г. в защита  на комунистиче-
ските идеали.

Дейността, организирана по 
най-добрия начин в социалис-
тическа България и в Съветския 
съюз бе събирането на инфор-
мация. Огромните масиви ин-
формация позволяваха не само 
да се планира  и ръководи ця-
лостната дейност в държавата, 
но и да се следят всички проце-
си и настроения в обществото и 
да се приемат необходимите  ре-
шения. Едни от най-информи-
рани по онова време  бяха ви-
сокопоставените служители 
на Държавна сигурност. След 
10 ноември 1989 г. съвестни-

те и честни офицери изгориха 
кадровите дела на своите ин-
форматори, но някои, особе-
но на ръководни длъжности 
в отделите и управленията на 
ДС, съзнавайки напълно как-
во "богатство" държат  в ръце-
те си, не унищожиха досиета-
та и дълги години, та и до днес, 
задкулисно дърпат конците в 
държавата. Това е и присъда-
та, и загадката  на българския 
преход - труден, безпринци-
пен, под чужда диктовка, аро-
гантен, неефективен, корум-
пиран, престъпен, бандитски.

И тук стигаме до известния 
тезис за  

ролята на личността в 
историята 

или как подполковника от 
Първо главно управление на КГБ 
на СССР  Владимир Путин съумя 
да види това, което хиляди око-
ло него и над него не проумяха, 
не видяха, не направиха, не рис-
куваха и измениха на съвестта 
си, на Родината, на своя народ и 
на дадената клетва, съблазнени 
от лукавството на Мамона! 

Израснал сред обикновени-
те хора на следвоенния период, 
преживял смъртоносната  блока-
да на Ленинград, от ранните си го-
дини Володя Путин разбира, че за 
да си убедителен и да те уважават 
трябва да си силен и настъпа-
телен.  И той получава първите 
си уроците по мъжество в отбо-
ра по джудо на треньора Ана-
толий Рахлин. Закърмен с изви-
ращата от всеки дом и улица на 
великия престолен град любов 
към Отечеството, юношата Вла-
димир Путин намира най-пре-
кия  и достоен път да служи на 
Родината, вливайки се в редове-
те на най-предания отряд от за-
щитници на СССР – задгранич-
ното разузнаване. Естеството на 
дейността му е такава, че той мно-
го бързо придобива аналитични 
способности, отделяйки главно-
то от второстепенното, правди-
вото от фалшивото, полезното от 
показното! Оценявайки неговите 
потенциални възможности, ръ-
ководителите на Външното по-
литическо разузнаване на КГБ  
насочват младия юрист към нем-
ския език и вражеската по това 
време ГФР. Така бъдещият пре-
зидент на РФ изучава движе-
щите се сили на зараждащото се 
ново "немско чудо", превърнало 
Федералната република в пър-
ва икономическа сила в Евро-
па. Макар и критически настро-
ен от позициите на марксизма-ле-
нинзма към капиталистическата 
действителност, младия "боец от 
тихия фронт" прави първия си 
глобален извод, че народът на 
победена Германия живее по-
добре от народа на победилия 
Съветски съюз. По-късно, през 
90-те години на миналия век, из-
ключителният проф. Анатолий 

Собчак ще намести представи-
те на комуниста Путин така, че 
той ще подаде оставка от орга-
ните на КГБ и ще напусне редо-
вете на КПСС, в желанието си да 
направи живота на своите съ-
граждани  по-добър и сравним 
с този на немците от обединена 
Германия. 

Симпатията на Путин към 
Германия и немския народ се 
забелязва в отговора му на въ-
проса на проф. Шваб за отно-
шенията на РФ с ЕС, по време на 
заседанието на Световния ико-
номически форум в Давос, през 
януари 2021 г.: "Аз лично съм за-
познат с позицията на изключи-
телния европейски политически 
деец, бившия канцлер  Хелмут 
Кол, който казваше, че ако евро-
пейската култура иска да се съх-
рани и да бъде един от центрове-
те на световната цивилизация 
в бъдеще, отчитайки всичките 
проблеми и тенденции в разви-
тието на световната цивилиза-
ция, то, разбира се, Западна Евро-
па и Русия трябва да бъдат заед-
но. Трудно е човек да не се съгласи 
с тези думи. Ние споделяме  точ-
но  тази гледна точка и позиция... 
Тук е важно само едно: необходимо 
е подходът ни   към този диалог да 
е честен. Трябва да се отървем от 
фобиите на миналото, да се изба-
вим от съблазънта да използва-
ме за вътрешнополитически цели 
проблеми, които влачим от веко-
ве и да гледаме в бъдещето. Ако  
успеем да бъдем над тези пробле-
ми, да отхвърлим тези фобии, то 
нас ни очаква, безусловно, позити-
вен етап в развитието на наши-
те отношения.

Ние сме готови за това, ние 
искаме това да се случи и ние се 
стремим към това. Но любовта 
е невъзможна, ако само едната 
страна е готова за нея. Тя трябва 
да бъде взаимна".  

Това е първият тезис за 
бъдещия "Невашингтонски 

консенсус", 
който президентът Путин 

разви пред европейците в т.ч. 
и пред  българите.  Вторият бе 
огласен на срещата му с пред-
ставителите на руски и чужди 
медии през февруари т.г. В от-
говор на зададен  въпрос, Путин 
сподели: "Американските лидери 
и министри се кълнат във  вярна 
служба на народ и държава върху 
св. Библия, където е казано, че бра-
кът е съюз между мъжа и жената. 
И какво излиза? Те се заклеват и 
едновременно с това нарушават 
дадената клетва пред американ-
ския народ! Тук има много проти-
воречия! И това съвсем не озна-
чава, че ние трябва да следваме 
техния пример! Всеки народ, как-
то и всеки човек, има своя собст-
вена съдба!...  Всеки може да осмее 
или оплюе всяко понятие, но чув-
ството на патриотизъм, на лю-
бов към Родината, е сърцевината 

на бъдещето. Защото ако не оби-
чаш Отечеството си, ако се от-
насяш към него пренебрежително, 
плюеш на историята си, на свои-
те "старци", които са нашия ве-
лик ориентир, ако унищожаваме 
техните постижения, то това 
означава,че не вярваме в собст-
веното си бъдеще... Русия има без-
краен генетичен код, основан на 
кръвосмешение, казано по народ-
ному. И това е така, защото се ос-
новава на запазването на между-
националното  и междуконфиси-
оналното единство, уважавайки 
всеки човек, който живее на тази 
територия. Така че всеки, който 
живее тук, трябва  да чувства, че 
това е неговата родина, даже ко-
гато той е представител на най-
малкия народ. Всичко това може 
да бъде обединено с една дума - па-
триотизъм".

Казаното от президента Пу-
тин е същността на приетата от 
преобладаващото мнозинство 
от народите  на  Русия жизне-
на "идеология", призвана да ци-
ментира народното единство 
със силата на  православната 
вяра и етика, на  патриотизма 
и с добронамерено и търпимо 
отношение към всички етниче-
ски групи и религии. 

Видни геополитически анали-
затори определиха изказването на 
руския президент Владимир Пу-
тин на сесията на онлайн-фору-
ма "Давоският дневен ред за 2021 
г." като програмна за 

развитието на РФ през 
второто десетилетие на 

ХХI век. 
Не може да не се съгласим 

с подобно определение, защо-
то споделеното от Путин касае 
въпроси от екзистенциално 
значение за цялото човечест-
во. Световната пандемия Ко-
вид-19 изостри до крайност 
неразрешими с десетилетия 
проблеми, превръщайки ги 

в катализатор на повсемест-
ни социални сблъсъци, ката-
строфални икономически ди-
спропорции и невъобразим 
егоизъм в отношенията  меж-
ду държавите с лозунга: "Все-
ки да се спасява сам, кой както 
може!"

Путин постави диагнозата 
на случващото се споделяйки, 
че  предишният модел, който 
преобладаваше през послед-
ните 30-40 години не подлежи 
на възстановяване, пандемия-
та ускори тази катастрофа. 
"Абсолютно е ясно, че светът 
не може да върви напред с ико-
номика, която работи за прос-
перитета на един милион души 
или даже за т.нар. "златен мили-
ард". Това е деструктивна пози-
ция. Този модел, по определение, 
е неустойчив. Неотдавнашните 
събития, в това число и мигра-
ционните кризи, са  потвърж-
дение на тази констатация". 
И за разлика от информацион-
ните колоси CNN, BBC или "Ню 
Йорк таймс", които първо да-
ват оценката си  на събития-
та, а след това фактите, руски-
ят ръководител привежда по-
разяващи факти: "По оценки на 
Световната банка, в САЩ през 

2000 г. е имало  3 млн. и 600 хил.
души  с доход под прага на бед-
ност - 5,5 ам.дол. на ден (по па-
ритет на покупателна способ-
ност), а през 2016 г. тази цифра  
вече е 5 млн. и 600 хил. Подобна 
е тенденцията сред граждани-
те в развитите икономики на 
Европа. В същото време, в Ки-
тай броят на хората с по-ни-
ски доходи от 5,5 ам.дол. на ден 
(по паритет на покупателна 
способност) от 1,1 млрд. души 
през 1990 г.  е спаднал на 300 млн.
души т.е. почти 4 пъти, а в Ру-
сия от 64 млн. през 1999 г.  бедни-
те понастоящем  са  5 млн.души 
т.е., спад от 12 пъти". И диа-

гнозата: "Неписаните правила 
на "Вашингтонския консенсус" 
даваха приоритет на ръст на 
икономиката на основата на 
неограничено поемане на  час-
тен дълг в условията на дере-
гулация и ниски данъци за бога-
тите и корпорациите – в резул-
тат, значително се увеличиха 
печалбите на транснационал-
ните компании, които, от една 
страна, направиха по-богати 
1% от населението на земята,  
а от друга –предизвикаха  стаг-
нация на доходите на основна-
та маса хора. В същото време, 
глобализацията и търсенето на 
най-ниската цена на труд  дове-
доха до вътрешен икономически 
ръст и мощен подем в развива-
щите се страни, което позволи 
на над един милиард души да се 
спасят от бедността".  Путин 
направи извода, че днешните ре-
алности в света много приличат 
на развитието на събитията през 
30-те години на миналия век, за-
вършили с Втората световна 
война. Главната причина за това 
състояние на нещата, според ру-
ския президент, е "в сбъркания  
социално-икономически меха-
низъм, наложен от транснаци-
оналните, и най-вече, дигитал-
ните  корпорации, които укреп-
ват своя монополен статут за 
сметка  и  в противопоставяне 
на държавата като институт 

за управление". 
Икономиката, не като цел, 

а като средство
В последните години от раз-

лични страни и посоки се чу-
ват предупреждения, че краят 
на капитализма е близко. Има 
и предложения за "изход" от 
безизходицата чрез: "занулява-
не", "перестройка" на капитали-
зма, "инклузивен" капитализъм, 
"креативен" капитализъм и т.н. 
Москва, чрез Путин, предла-
га четири прости и понятни 
цели за съществуването на все-
ки народ и на всички общества в 
предстоящата нова епоха:

„1. Всеки човек трябва да жи-
вее в комфортна среда. А това 
включва жилище и достъпна ин-
фраструктура: транспортна, 
енергетична, комунална, както 
и екологично благополучие.

2. Човекът трябва да бъде 
уверен, че той получава и ще по-
лучава качествена  медицинска 
помощ, когато е необходимо, че 
системата на здравеопазване-
то при всички случаи и по всяко 
време ще му гарантира достъп 
до съвременно ниво на медицин-
ски услуги.

3. Човекът трябва да бъде 
уверен, че ще има работа ,която 
ще му осигурява устойчив и по-
стоянно повишаващ се доход и, 
съответно достоен стандарт 
на живот.

4. Независимо от дохода на 
семейството, децата трябва да 
имат възможност да получат 
достойно образование и да реа-
лизират своя потенциал. Само 
така може да се гарантира най-
доброто и перспективно разви-
тие на съвременната икономи-
ка. Икономиката е за хората, 
тя не е средство, а цел.”

Тези тезиси, оповестени от 
руския президент, приличат 
на социализъм, защото тяхно-
то изпълнение е адресирано 
като задължение на държава-
та. Това няма нищо общо нито 
с "Вашингтонския консенсус", 
нито с "могъществото" на па-
зара, нито със сега действаща-
та Конституция в България. 
Но поне е и социализъм. Това е 
справедливост в действие! За-
щото всяка система, създаде-
на от хора и предназначена за 
хора, може да съществува само 
ако съответства на тези прости 
цели, съдържащи смисъла на 
съществуването на общество-
то и държавата. 
Съграждане на нова епоха

Предложеният от Владимир 
Путин "Невашингтонски модел"  
на развитие на обществото фак-
тически окончателно обезмисля 
"Третия път" на Бил Клинтън и 
проповядвания отново неоли-
берален глобализъм от днеш-
ните американски демократи. 
Словото на Путин е предупреж-
дение към всички онези, кои-
то все още робуват на подходи 
и решения, характерни за 90-
те години на миналия век, и на-
лага  към предложените чети-
ри, да добавим и една пета цел: 
"Решавайте проблемите си без 
използването на сила”, защото 
днес светът е на крачка от „неу-
правляема война на всеки против 
всеки". А вече е и късно за подо-
бен избор. Първо, както казва 
Путин, "епохата, свързана с оп-
итите да се установи  центра-
лизиран, еднопопюсен свят при-
ключи. Практически тя така  и 
не започна. Подобен монопол  по 
своята същност противоречи 
на културната и историческа 
многоликост на нашата циви-
лизация". Сега трябва да се гра-
ди нова епоха – епоха, при която 
"различните центрове на раз-
витие, със свои собствени  са-
мобитни модели, политически 
системи и обществени инсти-
тути", мирно да се конкурират 
помежду си. 

На стр. 4

ВъПРОС На ДеНЯ ВъПРОС На ДеНЯ

ОБРАЗЪТ НА БЪДЕЩЕТО

В България „Вашингтонския консенсус“ се появи и бе при-
ложен чрез „Програмата Ран-Ът“ (на снимката).

Влюбеният в себе си нарцис Горбачов успя да съсипе могъ-
щата супердържава СССР, създадена от Сталин и да я превърне 
в бензинова колонка с ядрени ракети. На снимката: Горбачов и 
Джордж Буш-старши.
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...Всъщност това едва ли ще 
изненада някого у нас. Вече до-
толкова сме свикнали с клепто-
манските увлечения в съсед-
ната държава, че този факт на-
дали би направил някому впе-
чатление. Пък и отдавна са ни 
известни домогванията на та-
мошните историчари, медиа-
висти и фолклористи да "ма-
кедонизират" де що има бъл-
гарско духовно и културно 
наследство, което по някакъв 
начин е свързано с миналото на 
Македония.

Там вече десетилетия на-
ред продължава тази "културна 
ликвидация" на всичко българ-
ско под предлог, че се утвърж-
дава някаква македонска 
идентичност. Така е в облас-
тта на "книжевността", където 
литературният македонизъм 
секвестира всяко име на кни-
жовник или писател, роден в 
географските предели на Ма-
кедония, независимо от това 

на какъв език е творил и създа-
вал своите художествени произ-
ведения - жития, стихове, раз-
кази, есета, драми, романи и 
пр. Независимо дори от негова-
та национална принадлежност 
(чрез македонистката измисли-
ца "дводомен" писател).

Особено изразителна е оба-
че тази тенденция в полето на 
фолклористиката, където още 
титовистката власт хвърля-
ше огромни инвестиции за съ-
бираческа дейност и проучва-
не на "македонското" фолклор-
но наследство. Печално извест-
ни са "научните" аргументи на 
скопските учени и фолклористи 
от миналото, с които те винаги се 
стремяха да "доказват", че "Бъл-
гарски народни песни" на Бра-
тя Миладинови, не са... българ-
ски; че "македонските българи" 
на Веркович всъщност са само 
македонци (!); че "Български на-
родни умотворения" на Кузман 
Шапкарев са "повече македонски, 
отколкото български", и т.н.

Би трябвало да се очаква, 
че днес вече са надживени тези 
предразсъдъци и идеологиче-
ски щампи от миналото. За съ-
жаление по всичко изглежда, че 

наследниците на титовисткия 
режим край Вардара, днешни-
те македонски учени и специ-
алисти, нищо старо не са заб-

равили и нищо ново не са на-
учили. Това поне потвърждава 
и  III том "Македонски народни 
умотворения" от 135-томната 
амбициозна поредица, издаде-

на неотдавна в Скопие, която се 
разпространява в английския й 
вариант в над 50 страни.  

Скандално е, че такъв авто-

ритетен учен и уважаван фолкло-
рист като съставителя на сборни-
ка проф. д-р Марко Китевски е 
приел с лека ръка да реализира 
този сборник, който по съще-

ство е една тенденциозна поли-
тическа манипулация, имаща 
за цел да обслужи македонист-
ките амбиции на Скопие. Китев-

ски е автор на повече от 20 автор-
ски монографии и изследвания, 
на десетки научни публикации 
върху фолклора. 

На стр. 6

ВъПРОС На ДеНЯ аКТуаЛеН ГЛаС

От стр. 3
Това е и основата на новия 

"Невашингтонски консенсус". И 
второ. Историческо време за 
изграждането на новия кон-
сенсус има, защото  за послед-
ните 15 години Руската феде-
рация успя да постигне своята 
самодостатъчност, да гаранти-
ра на сто процента  национал-
ната си  сигурност и правото 
си на самостоятелни суверен-
ни решения. В тази връзка, 
според официални открити  
американски и руски източ-
ници  в областта на въоръжа-
ването на своята армия с хи-
перзвуковото оръжие, амери-
канската страна изостава от 
руските си колеги, средно от 5  
до 8-9 години.

Т.нар., американската  аеро-
балистична ракета с въздушно 
базиране ARRW, с далечина на 
полета 925 км и скорост от 20 
Маха ще бъде готова за серий-
но производство към 31.12.2022 
г. Нейният руски аналог, балис-
тичната ракета  "Кинжал", е на 
опитно-бойно дежурство в ру-
ската армия от декември 2017 
г.      

В сегмента на междуконти-
ненталните хиперзвукови сис-
теми, базирани на подводни 
лодки  по американската про-
грама CPS се предвижда първите 
резултати да бъдат обнародвани 
през 2028 финансова година. Ней-
ният аналог, с две ракети с  назем-
но базиране с хиперзвуков пла-
ниращ боеви блок с ядрен двига-
тел и  ядрена глава  "Авангард" е 
на бойно дежурство от декември 
2019 г. В този сегмент, серийното 
производство на  ракетата-но-
сител РС-28 "Сармат", с далечина 
на полета 18 000 км и извеждаща 
десет боеви блока или три пла-
ниращи блока "Авангард", е пла-
нирано за 2021 г.

В сегмента на ракетите със 
среден радиус на действие, аме-
риканската балистична  ракета 
с наземно базиране  LRHW, въ-
оръжена с хиперзвукова управля-
ема маневрираща бойна част със 
скорост около 5 Маха и далечина 
на полета 2250 км, се очаква да 
се появи не по-рано от средата 
на 2024 г. Руският аналог  е хи-
пирзвуковата крилата ракета 
с морско и наземно базиране и  
с маневриращ боен блок ЗМ22 
"Циркон", с далечина на полета 
1000 км и скорост 9 Маха, която 
фактически е неуловима за съвре-
менните и перспективни системи 
на ПРО и ПВО. Тази ракета ще 
застъпи на бойно дежурство в 
първата половина на 2022 г. 

За днешните поколения 
българи, 

наследници на велики побе-
ди и тежки поражения, не е без 
значения, как малка, но горда 
България, ще премине през по-
редните преустройства в сфор-

миралите се  и новопоявяващи  
се регионални човешки общно-
сти? Как нейната древна държа-
ва ще запази своята самобитност, 
традиции, език и вяра така, че ид-
ващата млада кръв да усили дви-
жението ни напред и нагоре? Без-

спорно, когато предложенията са 
на масата, предстои избор. Оч-
аква ни най-важният, най-от-
говорният, най-съдбоносният 
избор, вплел в себе си и минало, 
и настояще, и бъдеще. И най-ес-
тественият, защото изминалите 
сто години би трябвало да  са ни  
научили кое е добро, и кое е зло, 
кое е истинско, и кое е измамно, 
кое ни връща назад във време-
то, и кое ни изстрелва в Космоса, 
кой ни е приятел и брат, и кой се 
е впил в снагата ни, изсмуквай-
ки жизнените ни сокове.

Предстои ни тежък, бурен, 
но необходим разговор за съд-
бините на Отечеството!

И избор!
През десетилетията, 

ние, от "Нова зора" 
неотстъпно сме защитавали 

справедливостта и свободата, 
правата православна вяра, съ-
борността и задругата на бъл-
гарите, любовта и призванието 
ни вярно да служим на своето 
Отечеството.

И днес, в тези сложни и раз-
делни времена,  ясно и едино-
гласно заявяваме:   

"Подкрепяме нашия брат Вла-
димир Путин в неговата борба за 
по-добър свят, за равноправни и 
честни отношения между наро-
дите и държавите! Одобряваме 
постоянния му стремеж да оси-
гури  просперитет и щастие  за 
обикновените хора, да гарантира 
светло бъдеще за младите граж-
дани, на нашите деца и внуци!" 

Темите за Съветския съюз 
и българо-съветска дружба, за 
Русия, русофобство и русофил-
ство за нас, българите, за бъл-
гарската политическа класа, за  
предприемачите и търговци-
те,  за военните и дипломатите, 
винаги са били и ще бъдат емо-
ционални и живи в спомени-
те ни  за минало, определящи в 

нашата битка за място и пози-
ции в настоящето  и оптимис-
тични във визията ни  за бъде-
щето. Но, за да бъдем обективни 
в съжденията си, трябва да пом-
ним уроците от миналото, които  
са тежки и стряскащи с предиз-

виканите  последствия, особено за 
някои от нас. 

Има исторически събития и 
факти в българо-руските отно-
шения, които не подлежат на об-
съждане, поради своето еднознач-
но значение за съществуване-
то на българската нация, както 
и такива, които са с наш фунда-
ментален принос във форми-
рането на цивилизационния 
избор на руската нация. Миси-
ята на св. св. Кирил и Методий 
в Крим през IХ век, участието 

на българските свещенослужи-
тели в покръстването на княз 
Владимир и неговата дружи-
на  през 988 г., по поръчение на 
Константинополския патриар-
хат, преводите на църковносла-
вянски език на свещените кни-
ги от книжовни школи в Охрид, 
Преслав и Търново, епохалната 
роля и  място в руската история  
на българина, св. Киприян Чу-
дотворец-Митрополит на Мос-
ква и цяла Русия, почитан като 
църковен обединител на ру-
ските земи и др. Именно в оне-

зи години,  при най-активното 
участие на българските книж-
ници и свещеници, се оформя 
и разширява на север визан-
тийската цивилизация, приела 
за свое духовно учение Христо-
вата  православната вяра и оп-
ределила за свой духовен цен-
тър Москва - Третият Рим, към 
която принадлежим и ние. Във 
времената на отоманското влади-
чество, когато в продължение на 
почти пет века България не е съ-
ществувала като държава, езикът 
и вярата по исконно български-
те земи се запазват благодаре-
ние на руските царе, които из-
пращат в българските манасти-
ри икони, църковна утвар, све-
щени книги, давайки право на 
българските монаси да събират 
милостиня по руските земи. 
Каквото и да говорят днес  

политически и материално 
мотивирани самозванци, слу-
чайно озовали се под светлина-
та на прожекторите,  истината е 
една – спасението и освобожде-
нието на робите от отоманския 
гнет, появата на Третото българ-
ско царство на картата на Евро-
па  идва с героизма на руски-
те   и привлечените  от подкон-
тролните на Русия територии 
воини, предвождани от царя-
Освободител Александър Вто-
ри. Всички останали приказки за 
мирно съжителство с османлиите, 
за руски имперски интереси и пр. 
са от лукаваго! Същото се отнася 
и за съдбата на  царство Бълга-

рия, след безумното й включва-
не във фашисткия Тристранен 
пакт. След края на Втората светов-
на война България е не само ле-
гитимен съюзник на Хитлер и 
на фашистка Германия с всич-
ки ужасяващи морални  оцен-
ки и последствия от това, но тя 
е и победена страна, жестоко 
ненавиждана от силния по това 
време в западния свят Уинстън 
Чърчил. Само благодарение на 
победителя Сталин, изпитващ 
огромно уважение към Георги 
Димитров, отечественофрон-
товска България е спасена от 

Трета национална катастрофа, 
запазва своите територии и за-
плаща поносими, разсрочени 
във времето, репарации. Ако в 
годините на Третото българско 
царство и Белгия, и Франция, и 
най-вече Германия, са инвести-
рали в България в проекти, които 
са оставали тяхна собственост,  
то в Народната република, съвет-
ските инвестиции са безвъзмезд-
ни, помощта е безкористна, це-
ните на руските  суровини са 
много под международните,  а 
пазарът на произведената бъл-
гарска  продукция в необятния 
Съветски съюз е гарантиран и 
субсидиран с 600 млн.долара го-
дишно. България, в годините на 
членството си в Съвета за иконо-
мическа взаимопомощ (СИВ), е 
с мощна индустрия, с ешалони-
рана преработваща промишле-
ност, с високоефективно аграр-
но стопанство и със стандарт на 
живот много по-висок от този в 
съседните Гърция и Турция, за 
разлика от днешните тъжни ре-
алии за страната ни  като член 
на Европейския съюз (ЕС). 

Всички тези факти от мина-
лото карат редица политически 
партии и обществени органи-
зации да свързват собствено-
то си проспериране с демагог-
ско използване на носталгията 
на българина по годините, ко-
гато благодарение на братския 
съветски народ, за нас бъдеще-
то беше ясно и надеждно, няма-
ше бедни и богати, децата рас-
тяха здрави и жизнерадостни 
в щастливи пълноценни и тра-
диционни семейства. В същото 
време, всички български  поли-
тици на прехода използваха и из-
ползват 

 "руската карта" 
или,  за да  вдигат цената 

си пред новите властелини на 
света, като на думи манифес-
тират добрите си отношения 
с руското ръководство  или, 
напротив, демонстративно и 
крайно арогантно да доказват 
омразата си към всичко ру-
ско. И най-вече към президен-
та Путин, за да получат своите 
сребърници от новите си гос-
подари.

Луканов, в прегръдка с 
Горбачов, грозно изхвърляй-
ки Тодор Живков, пристанаха 
на "Вашингтонския консенсус". 
Руският посланик в София, 
заедно с министри от Кабине-
та, направиха всичко възможно 
да дискредитират министър-
председателя Жан Виденов, 
след  успешното му посещение 
в Москва и установените из-
ключително доверителни от-
ношения с  Елцин, през март 
1996 г. Първият президент на 
Русия, след срещата си с Виде-
нов, нареди на руските импер-
ски политици, начело с Чер-
номирдин, да проведат пов-

торно заседание на  Междуп-
равителствената комисия за 
икономическо сътрудничест-
во, на което два часа след пъл-
ния отказ да се обсъждат бъл-
гарските предложения, настъ-
пи пълен обрат и се прие всич-
ко, предложено от Виденов, 
вкл. и за статута на  газопре-
носната мрежа на България. 
След осъществения от Чубайс 
и Дьяченко вътрешен преврат 
в РФ, през юни 1996 г., руски-
ят посланик в РБ, за когото Ел-
цин през март с.г.  вече  бе дал 
съгласието той да бъде отзо-
ван, поради недопустима на-
меса във вътрешните работи 
на страната-домакин, бе на-
граден с орден за борбата му 
със законното българско пра-
вителство, а съдбата на Виде-
нов бе предрешена и той бе 
подложен на  незаслужени об-
винения, унижения и преда-
телства... от своите.

По-късно през годините, 
един български президент, из-
паднал в пълна международ-
на изолация след избирането 
си, по вина на външния ни ми-
нистър, без типичното в такива 
случаи участие на неговата ад-
министрация и МВнР, бе пока-

нен от руския му колега на лич-
на, неформална среща, с цел 
запознаване и установяване 
на взаимноизгодни, добросъ-
седски отношения между два-
та православни народа. В ре-
зултат на добрата предварителна 
подготовка, за изненада и на са-
мия него, българският държа-
вен глава получи чрез руския 
си колега поздрави от Жак Ши-
рак с последваща покана да по-
сети Франция. На руските енер-
гийни босове бе препоръчано  
задължително  да "съгласуват" 
с българския висш ръководител 
стопанската си политика в Бълга-
рия. След време,  на среща с виден 
руски държавник, неочаквано и за 
руската страна и в противоречие 
с правилата, българският прези-
дент  намести  близка до "Генерал-
ското движение" дама, в позиция 
да координира търговско-про-
мишлените потоци между двете 
страни. По-късно, нашият дър-
жавен глава обяви "голям шлем 
в енергетиката", който така и 
не се състоя, защото "вдигайки 
цената си“, нашето момче успя 
да получи обаждане от държав-
ния секретар на САЩ и светка-
вично  започна да учи англий-
ски език, за да може да даде съ-

гласието си за разполагането на 
чужди военни бази на българ-
ска територия. С това си дейст-
вие, той зачеркна името си от спи-
съка на приятелите, а нового-
дишни поздравления и до днес 
от старопрестолна Москва полу-
чават един бивш американски и 
един бивш арменски президен-
ти, но не и четвъртият участник 
от групата ръководители, сфор-
мирана от президента Путин, в 
началото на века. 

Когато личният интерес  над-
делява над държавническото ми-
слене, последствията за народ и 
държава са пагубни и историче-
ски!

Всички опити през послед-
ните двадесетина години да се 
мобилизира огромният потенци-
ал на мнозинството от българи-
те за организиране на легална съ-
протива 
 срещу наглата и бездарна 

русофобия 
на новите васали и компра-

дори, започват и завършват с 
получаването на лична изго-
да от "дейците" или до обслуж-
ване на руската "дълбока държа-
ва“ и нейните имперски инте-
реси  в България, прикривани с 

монархични и "черносотниче-
ски"  лозунги за Велика Русия. 
И в крайна сметка се оказва, 
че на българска територия си 
дават бой руската и американ-
ска "дълбоки"  държави в свое-
то  глобално съперничество за 
влияние.

В тази връзка са интерес-
ни мислите и разсъждения от 
първоизточника, президента 
Владимир Путин, по въпроса 
за отношението на Русия към 
бившите близки  и по-далеч-
ни приятели и единоверци: "...
Трябва да се даде възможност на 
народите сами да се ориенти-
рат във въпросите, които пред-
ставляват за тях особен инте-
рес... Всяка страна е със своята 
си политическа култура, тра-
диции, със своите си възгледи за 
развитие. Опитите сляпо да се 
копира, са абсолютно безсмис-
лени и вредни. Главното е дър-
жавата и обществото да са в 
хармония. Истинска демокра-
ция и гражданско общество е 
невъзможно да бъдат внесени 
отвън... Те не могат да бъдат 
продукт от дейността на чуж-
ди "доброжелатели", даже и при 
положение, че те, видите ли, ис-
кат всичко да бъде за добро. На 

теория това може би е възмож-
но, но ако трябва да бъда честен, 
с такъв резултат аз още не съм 
се сблъсквал и в това особено не 
вярвам. Ние виждаме как функ-
ционират такива "внесени" от-
вън модели на демокрация. Това 
е просто обвивка, фикция, прак-
тически фикция, лишена от де-
мокрация. Народът там, къде-
то се реализира подобна схема, 
въобще не го питат. А съответ-
ните ръководители не са нищо 
друго, освен васали. А както е из-
вестно, не  васалите, а  всичко  
решава господина.     

Така че повтарям: само  
гражданите на всяка  страна, са  
в правото си да определят къде 
е техният интерес като обще-
ство".

Нека ние, българите, здра-
во стъпили на древната си 
земя, да бъдем мъдри, после-
дователни и решителни, кога-
то се изправим пред поредния 
избор и да вникнем в уроците 
на един изключителен граж-
данин на планетата, дълбоко и 
искрено загрижен за проспе-
ритета на обикновените хора. 
И за  бъдещето на света. 

Дошло е времето за "Нева-
шингтонски консенсус"!

ОБРАЗЪТ НА БЪДЕЩЕТО

ОБРАЗЪТ НА БЪДЕЩЕТО

СКопиЕ поСяГа и на 
бЪлГарСКия ФолКлор

Литературният код  
на  македонизма

Борис ДАНКОВ

• В 135-томното мегаиздание на Република Северна Македония  наши  народни  
песни и епос са представени като... “македонски народни умотворения”

Изследвачът Марко Китевски,  прекръстил огромна част от автентичния български фолклор в… 
„македонски народни умотворения”.

Още през 1999 г. Джоузев Щиглиц, нобелов лауреат за иконо-
мика, назовава условията, при които приватизацията не създа-
ва условия за нормално пазарно стопанство и има лесно пред-

видими негативни последствия за бъдещето.

Доминик Строс Кан, изпълнителен директор на МВФ, заявява 
през април 2011 г., че „Ваншигтонският консенсус“ се е прова-
лил със своите опростени икономически представи и рецепти.
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Розалина ДИМИТРОВА

Д
али не сме свидетели на 
поредното посегател-
ство на общинската ад-
министрация във Варна?! 

Този път обявената цел е „опти-
мизация на училищната база“. 
И като така са хвърлили око на 
едно от най-старите училища в 
града – „Св. Иван Рилски“. Учи-
лище, което тази година пред-
стои да чества своя 100-годи-
шен юбилей. Училище, което е 
разположено на булевард „Вла-
димир Варненчек“, срещу МОЛ-
Варна ЕАД, и което разполага с 4 
декъра прекрасен парк. Впро-
чем, това е единственият парк в 
региона като не броим сенчес-
тите алеи на старите варненски 
гробища. Мястото е дарение от 
семейство Трошеви, на Община 
Варна. Направено е веднага след 
покрусата от Междусъюзни-
ческата война. Волята на дари-
телите е да се построи начално 
училище на децата от района. И 
тази воля е спазена. Теренът е 13 
дка, който в плановете на Вар-
ненската община днес се води 
като „свободен терен за застро-
яване с административен ад-
рес...“ На терена обаче има учи-
лищна сграда на 2 етажа, коя-
то е ремонтирана и обновена, 
на която е сменен покрива, по-
ставена е нова дограма и ново 
парно отопление. В училището 
учат деца от ромски произход и 
деца от социално слаби семей-

ства, но въпреки това то разпо-
лага с единствения фанфарен 
оркестър в град Варна. Инстру-
ментите и униформите на оркес-
търа са закупени след спечеле-
ни средства от моите бивши 
колеги по различни проекти. 
И вече 10 години оркестърът е 
носител на „Зелен флаг“. Удиви-
телното е, че всяка година той 
успява да защити признание-
то за тази висока художестве-

на позиция. 
Колегите са работили по 

Програма „Коменски“, работят 
и по други национални про-
грами. Училище „Св. Иван Рил-
ски“ е единственото варнен-
ско училище, спечелило кво-
ти и участвало на световното 
ученическо първенство по те-
нис на маса в Китай, и то при 
положение, че не разполага 
със собствен физкултурен са-

лон за тренировки и подго-
товка. Обучението е целодневно 
за всички ученици. Дворът, ах, 
този двор, по всяка вероятност е 
неустоимата стръв за апетита 
на ненаситната варненска ад-
министрация. Парцелът е раз-
делен на две – обновени спорт-
ни площадки със съответните 
уреди, и парка, за който споме-
нахме. А той наистина е прекра-
сен. И не само защото аз го оце-
нявам така, а защото е възстано-
вен и обновен от дечицата и от 

колегите – учители. Не, не ми-
слете че община Варна е дала 
някакви средства за това. Не-
обходимите средства са набаве-
ни от проекти, от волни помощи 
на дарители и от труда на коле-
гите и учениците.

Мога много да разказвам за 
това училище, защото то е мое-
то училище. В него аз се нау-
чих да бъда учител. Само хора, 
минали през него, знаят как-
во имам предвид – прекрасни 
колеги, невероятни специали-

сти и най-вече хора, с огромни 
сърца, които полагат неимо-
верни усилия за ограмотява-
нето и социализирането на де-
цата от ромски семейства. 

Ще разкажа само един мо-
мент, който ме накара да се гор-
дея, че това е моето училище и, 
че аз съм част от него. Денят е 24 
май и се провежда поредното 
вълнуващо шествие по случай 
празника на българската пис-
меност и култура. Деца и учите-
ли от различните училища пре-
минават покрай трибуната. На-
строението е приповдигнато, за 

което допринася и военият ор-
кестър, който не се уморява да 
свири великия марш, любим на 
всички българи: „Върви, народе, 
възродени!“ Свършва и започва 
отново. И на никого не омръзва. 
Нашите деца, тогава смесени – 

българчета, турчета, циганчета, 
да, нашите деца, са строени с бе-
лите ризки, мажоретките с чер-
вените си униформи, фанфарни-
ят оркестър с неговата по-стро-
га униформа. Идва нашият ред. 
Рада Иванова, колежката, въз-
становила оркестъра, повдига 
ръката си, децата замлъкват и се 
чува маршът „Върви, народе, въз-
родени“. Военният оркестър вед-
нага замлъква, диригентът отда-
ва чест, и нашата колона тръгна 
по булеварда. В един от кратките 
мигове, когато децата си поема-
ха дъх и се подготвяха за следва-

щото изпълнение от публиката 
се чуват гласове: „Свирете деца, 
свирете, молим ви! Не спирай-
те!“ А един от тези гласове се 
отдели  и високо извика: „Шап-
ка  свалям на вашите учители, 
поклон“. А очите на децата греят. 

Те са горди от себе си и сигурно 
в този миг са били неизказано 
щастливи. Ето, в този момент, аз 
осъзнах смисъла на всяка една 
безсънна нощ, на всеки опънат 
нерв, на всяко едно изпитание. 
Струвало си е всичко това, зара-
ди щастието, изгряло в очите на 
децата в онзи миг, заради спон-
танните думи на благодарност, 
на хората, които без да знаят 
кои сме, оценяваха нашия учи-
телски труд. Оценяваха го най-
вече заради децата, в които съ-
зираха новите горди граждани 
на утрешния ден на България. 

Та се питам какво ще им кажат 
господата, за които „оптими-
зацията на училищната база“ 
не е нищо друго освен удобна 
форма за преразпределението 
на едни пари в начинания, ко-
ито едва ли са дълбоко премис-
лени. И дори да ни покажат съ-
ответните документи, в тях със 

сигурност няма да са калкулира-
ни, нито детската гордост, нито 
детската обич, които са безцен-
ни. Децата от училище „Св. Иван 

Рилски“ и до ден днешен свирят 
и се чувстват сплотени под зву-
ците на своя фанфарен оркес-
тър и идват в училище, заради 
учителите, които работят с тях. 
Какво ще им предложат госпо-
да общинарите? Пътуване до от-
далечено училище ли? А как ще 
съумеят да ги задържат в клас, 
след като те не могат да си поз-
волят да пътуват, защото нямат 
средства за това? Или защото – 

и такава възможност съществу-
ва, това прекрасно училище ще 
бъде поредния апетитен парцел 
за поредния „наш човек“ в дала-

верата. Щом за една дупка се да-
ват 43 млн.лв., нищо чудно ако 
училище „Св. Иван Рилски“  бъде 
съборено и теренът внезапно 
се окаже наистина „свободен за 
оперативни цели“. Но какво ли 
не е виждала Варна? Какво ли й 
предстои да види?

Розалина Димитрова – 15 
години учител в ОУ „Свети 
Иван Рилски“

10) и (16-15), където се съобща-
ва, че докато апостол Павел 
бил в Триада, насреща му из-
лязъл македонец, който го по-
молил да се отбие в страната, 
за да помогне на македонците. 
Така той се спрял в град Тиатир 
в дома на богобоязливата жена 
Лидия. В резултат на това мно-
го други жители от града се по-
кръстили. По този начин се ро-
дила първата християнска об-
щина в Европа (пак там). Само 
където Китевски пропуска да 
съобщи, че преди това апостол 
Павел се е отбил в главния град 
на Македония - Филипи (или 
Филипополис?), който бил рим-
ска колония (16-12) и че по вре-
ме на престоя си по-късно е об-
щувал с... "високопоставени гър-
кини" (17-12), а не със... славяно-
македонки. Очевадно ученият 
фолклорист е платил данък на 
развихрилата се в Скопие бо-
лезнена носталгия по бляска-

вото минало на гръцка Маке-
дония. Защо ли?

Какви са все пак фактите за 
"македонските народни умот-
ворения", които Марко Китевски 
представя в сборника? Ами дос-
та интересни, даже любопитни... 
В предговора към своя сборник 
"Народне песме македонски бу-
гара" (1860) Ст. Веркович по-
яснява какви са песните, които 
той е включил в сборника си: "Аз 
обаче нарекох тези песни бъл-
гарски, а не славянски, защото 
ако днес попитате някой маке-
донски славянин какъв е, веднага 
ще ви отговори: аз съм българин 
(болгарин) и езика си наричат 
български (болгарски), въпре-
ки че всички що-годе грамотни 
хора наричат себе си славяно-
българи (славяноболгари)..." – (с. 
69). И това го е написал един 
"сръбски шпионин"!

В предисловието към "Бъл-
гарски народни песни" (1861) 

никъде те не се определят като 
"македонски" или някакви дру-
ги. Константин Миладинов 
отбелязва, че "седмата от них 
част са собрани от восточни-
те стърни и другите од запад-
ните стърни" на... България - 
това се подразбира от само себе 
си. До спомоществователя на 
сборника Йосиф Щросмайер 
той пише: "по неколку години 
българскиве песни, собрани още 
много време ке стоеха, закопани 
в неизвестност, ако не беше ви-
сокото Ваше участие..."

Набеденият за македо-
нец Кузман Шапкарев в своя 
"Сборник от български народни 
умотворения" определя събра-
ните от него песни от Македо-
ния като "простонародна бъл-
гарска поезия" (с. 11), а събрани-
те пословици, поговорки, гатан-
ки и игри като "простонародна 
българска философия" (с. 12).

В предговора към своите 

"Български народни песни от 
Македония" (1924) Панчо Ми-
хайлов, след като емоционално 
пита къде е "тоя народ, чийто 
небосклон е постоянно покрит 
с облаци мрачни", отговаря че 
"това е българският народ, по-
ставен в един божествен земен 
рай, който от всички се нари-
ча низ векове Македония" (с. 14). 
Подир което с горчивина в сър-
цето той споделя: "На нас, бълга-
рите, (в Македония - бел. авт.) е 
отнето правото да се учим и го-
ворим на родния си език, да се на-
ричаме българи"...

Така че сборникът "Маке-
донски народни умотворения" 
от 135-томната поредица "Маке-
донска книжевност" би трябва-
ло да носи заглавието "Българ-
ски македонски народни умот-
ворения" или: "Български и маке-
донски народни умотворения". 
В противен случай е налице 
една интелектуална кражба от 

нашите съседи в Скопие - още 
едно посегателство върху бъл-
гарското културно-историче-
ско наследство.

...Поради тази и други по-
добни причини, не е изключено 
вратата към Европа за нашите 
съседи от бившата Югославска 
република Македония, още дъл-
ги години да остане затворена 
(или притворена). По всяка ве-
роятност това може да се слу-
чи така, докато управниците и 
учените, медиите в Скопие, не 
надживеят своите коминтер-
новски стереотипи от минало-
то. Докато не бъдат преодолени 
идеологическите табута на тито-
визма и истините не започнат 
да се назовават с истинските 
им имена. Най-сетне - докато 
българите там не си възвър-
нат правото да се учат и гово-
рят на родния си език, да се 
чувстват българи. В края на 
краищата живеем в XXI век, 
а не в някое друго време - на 
Александър Македонски или 
някой друг пълководец-дик-
татор...

БъЛГаРСКИ ИЗМеРеНИЯБъЛГаРСКИ ИЗМеРеНИЯ
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Съставител е на излязло-
то в края на миналата година 
10-томно издание "Македонски 
народни умотворения". Ползва 
се огромно признание в своята 
страна и чужбина (включително 
в България). Затова не му прави 
чест, че се е съгласил да участва в 
този проект.  

Привидно сборникът "Ма-
кедонски народни умотворения" 
е съставен строго научно. По-
сочени са всички извори, откъ-
дето са взети текстовете. Вклю-
чени са подробни справки за съ-
бирачите и редакторите на фол-
клорните издания. В сборника 
са избрани 272 "македонски" 
песни. Още - "македонски" при-
казки, пословици и поговор-
ки, гатанки. Но именно тук е 
тенденциозността при подбора. 
Повече от половината песни 
са взети от "Български народ-
ни песни" (1861) на братя Ми-

ладинови и "Сборника от бъл-
гарски народни умотворения" 
(1891-1894) на големия бъл-
гарски фолклорист Кузман 
Шапкарев и на Стефан Вер-
кович. Още - от десетки дру-
ги сборници с... български на-
родни песни. Вярно е, че Китев-
ски не е спестил библиографски 

този факт. Всички български 
издания са анотирани под чер-
та. Но само "под черта". Дока-
то в предговора към сборни-
ка съставителят се пази като 
дявол от тамян от български-
те заглавия и почти навсякъде 
използва анонимните им наз-
вания като "Зборникот": Збор-

никот на Миладиновци, Збор-
никот на Кузман Шапкарев. 
Нещо повече - тук и там в своя 
предговор той се е поддал и на 
политически инсинуации.

Несериозни са аргументи-
те на съставителя, че в сборни-
ка представял само "македон-
ски народни умотворения". Така 

Стефан Веркович бил публику-
вал "първия по-голям сборник с 
македонски народни умотворе-
ния" (с. 16). "Зборникот" на Ми-
ладиновци "без съмнение" бил 
"най-квалитетната книга с ма-
кедонски народни песни", като в 
него 700 били македонски, а 
само 76 "бугарски" (с. 18). "Съ-
борникът (!) от български на-
родни умотворения" на Кузман 
Шапкарев бил един "от най-
значителните сборници с маке-
донски народни умотворения" 
(с. 19). Докато за самобитния 
събирач на фолклор Марко Це-
пенков Китевски отрежда "воде-
що място" сред всички интелек-
туалци "от всички краища на 
етническа Македония" (с. 19). 
"Македонски народни умотво-
рения" съдържали и: "Сборник 
от македонски български народ-
ни песни" (1895) на Наум Тахов, 
"Сборник от български народни 
умотворения" (1894) на Антон 

Попстоилов, "Български народ-
ни песни от Македония" (1924) 
на Панчо Михайлов и още де-
сетки български сборници...

Нещо повече, в своя труд 
"Истражуванja на македонски-
от фолклор" (1996) Марко Ки-
тевски дава свое обяснение 
защо сборникът на братя Ми-
ладинови е озаглавен "Българ-
ски народни песни". Това било 
така, защото книгата се била 
появила на бял свят "в начало-
то на македонското възражда-
не" (с. 29)

Смехотворно е обаче твър-
дението, което уважаемият 
скопски професор споделя в 
предговора на "Македонски на-
родни умотворения", че "Маке-
дония била вратата, през коя-
то християнството било вля-
зло в Европа" (с. 11) Китевски 
"доказва" това, като се позовава 
на два цитата от "Деянията на 
апостолите" в Библията (16-9, 

СКопиЕ поСяГа и на бЪлГарСКия ФолКлорЛитературният код  
на  македонизма

В Скопие  крият истинско-
то заглавие  на емблематичния 
сборник на Братя Миладинови 
„Български народни песни” , като 
го издават  със  заглавие   „Збор-
никот”.

КаК община Варна разбира „оптимизацията на училищната база“

Прекрасният парк на училище „Св. Иван Рилски“ във Варна.

Фанфарният оркестър - гордостта на училището.

Ученици и учители се трудят в двора на ОУ „Св. Иван Рилски“
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Уважаеми читатели,
Продължава абонамент-

ната кампания за през нова-
та 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 подкре-
па за каузата с абонамент 
от първо число за следва-
щия месец, тримесечие, 
полугодие или до края на 
годината.

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 
телефони: 0879 140 122 и  
0894 66 49 00. 

„ноВият СВят“ на изВращЕнцитЕ Като ВСЕмирна СоДомСКа антицЪрКВа

Олга Четверикова 

Продължение от бр. 7

Теософията се превър-
нала в огромна „яма“ в 
областта на културата, 
чрез която знанията на 

древния свят и Изтока се преда-
вали на съвременната западна 
цивилизация и, която породила 
множество окултни движения 
и секти, подготвили масовия 
взрив на окултизма във втора-
та половина на XX век. В тези ус-
ловия се извършва новата оцен-
ка на мъжеложството, повлияна 
от опитите то да бъде представе-
но като „естествено състояние“. 
Макар и защитниците на извра-
щенците да не постигнали свое-
то, общото отношение към него 
се смекчило: ако по-рано то се е 
разглеждало като нравствен по-
рок, който бивал наказван, сега 
то преминало в категорията на 
психическите заболявания, ко-
ито трябва да бъдат лекувани. 
През 1869 г. за него бил измислен 
нов термин – „хомосексуализъм“, а 
през 1886 г. психиатърът Рихард 
Крафт Ебинг го характеризирал 
като „дегенеративно заболяване“, 
което било прието и преобла-
давало в психиатрията до сре-
дата на XX век. Новият статус 
на хомосексуализма позволил 
на неговите последователи да 
се представят за жертви и да се 
оградят от агресията на обще-
ството (не бива да осъждаме бо-
лните, трябва да им съчувстваме). 

Въпреки това, все по-широко-
то разпространение на хомосек-
суализма сред висшите слоеве 
на западното общество, особе-
но в средите на интелектуални-
те и културните елити, довело до 
това, че сексолозите и психоло-
зите, занимаващи се с изучаване 
на сексуалните аномалии, започ-
нали да опитват да реабилити-
рат носителите на този порок. 
Значителен принос в това имал 
Сигизмунд Шломо Фройд, член 
на еврейската масонска ложа 
„Б‘ней Б‘рит“, благодарение на 
която и била популяризирана в 
световен мащаб неговата Теория 
на психоанализата.

Известно е, че Фройд не 
просто е имал влечение към 
практическата магия и окулти-
зма, той всъщност създал свой 
собствен таен масонски орден, с 
тайни сбирки и собствен език.

Огромно влияние върху не-
говите възгледи оказали такива 
деятели като „най-големия от 

юдейските пророци“, кабалиста 
Адолф Йелинек, и доктор Вил-
хелм Флис, който развил идея-
та и концепцията за бисексу-
алността, която провъзгласил 
за „властница над всичко живо“.

Както пишат и изследо-
вателите на фройдизма, той 
представлява не научна, а ре-
лигиозна система, „въплъщение 
на юдейската мистика“, „пси-
хологическо изследване на Ста-
рия завет“, така че ненапразно 
Фройд бил наричан „светски 
равин“. Фройд активно крити-
кувал възприемането на хо-

мосексуализма като резултат 
от дегенерация и го предста-
вил като форма на психосек-
суална ориентация, зависеща 
от „избора на обект“, който се 
осъществява в съответствие 
със собствения образ.

Особено ценни за послед-
валата декриминализация на 
хомосексуализма били негови-
те заключения, че „всички хора 
са способни на избор на обект 
от своя пол и извършват този 
избор в своето несъзнавано“ и, 
че психоанализата позволя-
ва у всекиго да се прояви „еле-
мент на хомосексуален избор на 
обект“.

Друг защитник на извра-
щенците станал членът на 
Фабианското общество, голе-
мият почитател на Бърнард 
Шоу, главата на евгеническия 
институт „Галтън“ и предсе-
дател на Световната лига за 
сексуални реформи Хавлок 
Елис, женен за суфражетката 
и лесбийка Едит Елис. В свои-
те трудове („Сексуалната инвер-
сия“, „Изследване по психология 
на пола“) той отхвърлял пред-
ставата за хомосексуалистите 
като за изроди, представяйки 
ги като нормални хора, отли-
чаващи се от другите само по 
своите сексуални предпочита-
ния. С радикалността на своите 
възгледи той предсказал бъде-
щата „сексуална революция“.

„Ню Ейдж“ дава най-разви-
тата религиозна обосновка на 
хомосексуализма, предлагай-
ки свой път към спасението на 
човека. Но прикривайки духов-
ния смисъл на своята програма, 
това движение взима на въо-
ръжение „научната“ джендър-
реторика, за да внедри широ-

ко своите идеи в образовател-
ната система.

Болестта става норма
Решаващите промени в 

духовния живот на западно-
то общество стават вече през 
втората половина на XX век, 
което е свързано със започ-
ващата в Америка „сексуална 
и културна революция“, обяви-
ла открита война на всички 
традиционни ценности, нор-
ми и устои. Това също така съв-
пада с нова, вече по-мощна въл-
на на окултизма, представен от 

движението „Ню Ейдж“, прием-
ник на предишните езотерич-
ни учения и претендиращо 
за създаването на последната 
световна синтетична религия, 
призвана да замени христи-
янството.

Неговото начало било по-
ложено от Елис Бейли, продъл-
жителка на делото на Елена Бла-
ватска, която става пророк на 
„Новата ера“ – ерата на Водо-
лея или на „новия световен ред“. 
С разяснението на идеите и про-
карването им в широките слоеве 
на интелигенцията се занимава-
ла Мерилин Фъргюсън, автор 
на програмната книга „Заго-
ворът на Водолея“, издигаща 
нова културна парадигма, коя-
то представлява съвременна ре-
лигия на човекобожие.

целта на „Ню Ейдж“ е то-
тално изменение на световния 
порядък чрез духовно преу-
стройство на човека до дости-
гане на състояние на „божест-
вено всемогъщество“, което да 
го направи способен да упра-
влява света. Именно това уче-
ние дава най-развитото рели-
гиозно обосноваване на хомо-
сексуализма, предлагайки свой 
път към спасението на човека.

„Ню Ейдж“ изцяло възпро-
извежда кабалистичното уче-
ние за първия човек като бо-
гоподобен духовен андрогин, 
чиято цялост се разпада на две 
половини в резултат на материа-
лизацията. По този начин полът 
се явява ущърбно ограниче-
ние, разделение, привеждащо 
човека към смърт и тление. За 
да се спаси, човек трябва да се 
върне към предишното духов-
но състояние на цялост и да 
се съедини с божеството. Тър-
сенето на тази цялост трябва да 

започне още в този живот. И по-
неже съединявайки се с Ева в 
брака, Адам не може да се съ-
едини с нея действително в 
едно цяло, той остава непъл-
ноценен мъж, а тя – непълно-
ценна жена.

Т.е., докато мъжът се стре-
ми към мъжественост, той не 
може да постигне хармония, 
така както и жената, стремя-
ща се към женственост. Зато-
ва и божественото установя-
ване на брака им се явява не-
навистно. За възстановяване на 
андрогинното единство мъ-
жът трябва да събере в себе 
си женски начала, а жената – 
мъжки. Тази цялост, както учи 
„Ню Ейдж“, се възсъздава чрез 
излизане от предела на рожде-
ния пол, което се постига чрез 
хомосексуални и лесбийски 
връзки.

Това е и нюейджката 
„теология на 

възстановяването“: 
за да се върнем в състоя-

нието на първосъздадения 
хармоничен безсмъртен ан-
дрогин, е необходимо да ста-
нем мъжежени чрез хомосек-
суализъм и лесбийство. Нещо 
повече, андрогинизацията води 
до раждането на някакъв анге-
лоподобен вид, тази седма раса 
на Блаватска, която ще се със-
тои само от духове. Затова за 
„пророците“ на „Ню Ейдж“ хер-
мафродитът е единствената 
норма и негов символ се явява 
неразривното сливане на про-
тивоположностите – Ин-Ян. 
А разделението на половете е 
аномалия и всичко, свързано 
със семейството, създаващо 
натоварващи културни огра-

ничения за себеизразяването 
на човека, трябва да бъде пре-
махнато.

По този начин хомосексу-
ализмът в трактовката на „Ню 
Ейдж“ не е просто предизвика-
телство към съвременното об-
щество и неговия морал, той е 
подготовка към провъзглася-
ването и налагането на „рели-
гия на содомизма“, която в ка-
чеството си на нова икумени-
ческа религия на Третото хи-
лядолетие, следва да замени 
християнството.

„Ню Ейдж“ обявява смърт-

ния грях за висша, божестве-
на, възстановяваща любов, 
но с това за човека завинаги 
се затваря пътят към истинно 
спасение.

Съдбата на содомита е 
страшна – с отказа от пола той 
се отказва от дадения му от 
Бога дял, съгласява се на вто-
ра смърт. Неговата душа, из-
оставена от ангелите, претър-
пява духовна мутация и тръг-
ва вече 
по програмата на сатаната.

Скривайки истината и ду-
ховния смисъл на своята про-
грама, „Ню Ейдж“ използва въз-
можностите на набиращи по 
онова време сила нови направ-
ления на социологията и пси-
хологията, обличащи техните 
идеи във формата на научни 
концепции и теории, напълно 
отговарящи и съответни на духа 
на времето. Сред тях най-голямо 
значение имала разработената 
в края на 60-те години от аме-
риканската психология джен-
дър-концепция, формулира-
на за първи път от сексолога 
Джон Мани, специализиран в 
изучаването на интерсексуал-
ността и транссексуалността.

Именно той въвежда поня-
тията „джендър“ и „джендърна 
роля“ като обозначения за „со-
циалния пол“ на човека, разби-
рано като социално опреде-
лима идентичност, която той 
отличава от „биологичния пол“, 
даден на човек от природата.

Скоро тези понятия започ-
ват да се използват широко от 
социолози и психолози и стават 
крайно разпространени в сре-
дите на феминисткото движе-
ние, което, борейки се против 
властта на мъжете, изместило 
своя анализ от критика на „би-
ологическата“ към критика на 
„социалната“ идентичност.

Това позволявало разглеж-
дането на пола вече като чисто 
социално явление, зависещо 
не от природата, а от възпита-
нието. В резултат, в новата кон-
струкция „джендър“ става клю-
чова концепция.

Голям принос в нейното раз-
витие има френският фило-
соф Мишел Фуко, апологет на 
гръцката педерастия, предста-
вяна от него като истинска лю-
бов. В условията на „културна 
революция“, опирайки се на мо-
щен научно-религиозен фун-
дамент, радикално настроени-
те извращенци започват по-
литическа борба за призна-
ване на хомосексуализма за 
нормален, алтернативен на-
чин на живот.

Създаденият с тази цел в 
САЩ „Фронт за освобождение 
на гейовете“ въвежда ново со-
циално понятие – „лесбийки, 
гейове, бисексуални, транссек-
суални“ (ЛГБТ), за отличаване-
то им като 

носители на особено 
самосъзнание и нова 

субкултура. 
През 1969 г. избухнали т.нар. 

Стоунуолски бунтове и сложи-
ли началото на въстание на 
вече сплотеното ЛГБТ обще-
ство. В САЩ и други страни от 
Запада, се формират многоброй-
ни организации, които, позова-
вайки се на правото си на „раз-
личност“ и използвайки като 
основно политическо сред-
ство натиска на ежегодните 
„гей паради“ (gaypride), преми-
нават под лозунги за защита 
на „човешките права“ в пълно-
мащабно настъпление. Разра-
ботеният за гей парада от аме-
риканския художник активист 
Гилбърт Бейкър флаг с цвето-
вете на дъгата, се превръща в 
символ на движението. Факти-
чески той възпроизвежда един 
от символите на „Ню Ейдж“: с 
помощта на дъгата там се обо-
значава мост между индиви-
дуалната човешка душа и „все-
общият свръхразум“, т.е. Луци-
фер.

Основното, с което ЛГБТ се 
сдобива в резултат – това е ко-
ренното изменение в отноше-
нието на обществото към хо-
мосексуализма. В американ-
ската социология и психология 
спрели да го разглеждат като 
патология или отклонение 
и започнали да го определят 
като една от формите на „сек-
суална ориентация“, наред с хе-
теросексуалната и бисексуал-
ната.

За дискредитация на тези, 
които критикували или просто 
не приемали тази аномалия, аме-
риканският психиатър Джордж 
Уайнбърг въвежда през 1972 г. 
понятието „хомофобия“, означа-
ващо „ирационални страхове“. 
Фактически той повторил Дже-
реми Бентам, според когото ос-
мислената нравствена позиция 
също се оценявала като „ираци-
онален религиозен страх“.

Накрая, когато почвата била 
подготвена, през 1973 г., под 
влиянието на чисто политиче-
ски фактори, свързани със за-
плахата от организиран безпо-
рядък, Американската пси-

хиатрична асоциация (АПА), 
въпреки научния медицински 
подход, престанала да отнася 
хомосексуализма към психи-
ческите заболявания и въпро-
сът спрял да се обсъжда на науч-
ни конференции и симпозиуми. 
Тази диагноза била призната 
за „дискриминираща“, а на дис-
криминация били подлагани 

вече тези, които искали да се 
избавят от порока.

Основния си пробив ЛГБТ 
обществото извършило в раз-
пада на Съветския съюз и сри-
ването на двуполюсния свят, 
когато 

западната концепция за 
„правата на човека“ 

се утвърждава като един-
ствено възможна ценностна 
система. На 17 май 1979 г., ориен-
тираща се по АПА и подложена на 
най-силен натиск, и Световната 
здравна организация изключ-
ва хомосексуализма от списъка 
на заболяванията. Този ден сега 
се отбелязва от ЛГБТ обществото 
като Международен ден за бор-
ба с хомофобията.

По този начин извращен-
ството бива легитимирано и за-
почва да се разглежда като един 
от вариантите на физиологич-
на и морална норма, т.е. като 
алтернативен начин на живот. 
Шлюзовете са отворени и пато-
логичното явление започва да 
се утвърждава на Запад с неве-
роятна скорост.

ЛГБТ обществото си поста-

вя за крайна задача „снемането 
на знака на патология или девиа-
ция от хомосексуалността“ във 
всички национални държави, 
което и се случва през 90-те го-
дини. Паралелно с това проти-
ча повсеместен процес на пре-
махване на наказанието за мъ-
желожство, което в момента се 
преследва само в някои страни 

на Африка и Азия. В Русия съ-
ответната наказателна статия е 
отменена през 1993 година.

Куиър революция: от 
равенство на половете към 

тяхната отмяна
Наред с това, 80-те и началото 

на 90-те години са ознаменувани 
със сериозни промени вътре в 
рамките на содомитското обще-
ство, в което се проявяват две те-
чения. Едното обединява гейо-
вете и лесбийките, признаващи 
мъжкия и женския пол, но има-
щи търпимост към техния избор, 
докато другото категорично от-
хвърля самия принцип на раз-
личаване на полове и хетеро-
сексуалността като такава.

И ако първото представлява 
т.нар. „уличен хомосексуализъм“ и 
постига определени юридически 
и социални резултати, то второ-
то доминира в интелектуални-
те и университетските кръго-
ве и съставлява най-активно-
то научно-окултно ядро, което 
разработва далечна стратегия 
за разрушаване на естествения 
порядък на нещата чрез уни-

щожаване на различията меж-
ду половете.

Укрепването на второто те-
чение става вследствие активи-
зирането на женския хомосек-
суализъм, който се съединява с 
широкото феминистко движе-
ние и съставяйки неговия идеен 
гръбнак, го направлява в нуж-
ното русло. Именно феминист-
ките лесбийки създават т.нар. 
куиър течение (от думата queer 
– странен, обратен), което ста-
ва основа на нова интерпрета-
ция на понятието „джендър“.

След това то започва да се 
употребява не само за описа-
ние на содомити, но и за дру-
ги „идентичности“, които не се 
вместват в рамките на тради-
ционната джендърна дихото-
мия.

По такъв начин понятие-
то „куиър“ отбелязва прехода 
от феминистката теория за хо-
мосексуалността към джендър 
теорията, която говори вече за 
различни типове „джендър-
на идентичност“. Истинска ос-
нователка на „куиър” теорията 
става Джудит Бътлър (с тру-
да „Джендърно безпокойство“, 
1990), която дава революционно 
определение на концепцията за 
„джендър“, като изцяло крити-

кува самото понятие „полова 
идентичност“.

Разделяйки окончателно 
понятията „биологичен пол“ и 
„социален пол“ (джендър), тя 
заявява, че второто съвърше-
но не зависи от първото, всич-
ко се определя изключително 
от свободния избор на човека, 

в зависимост от този джендър, 
който човекът си присвоява. Но-
вата същност може да се изра-
зи с понятието „множество ку-
иъри“, с утвърждаването на кое-
то се провъзгласява изчезване 
на разликата между мъжки и 
женски пол и свързаните с тях 
категории.

Сега се утвърждава 
„мултисексуалност“, 
която характеризира и хомо-

сексуалисти, и андрогини, и 
бисексуални, и хермафродити, 
и травестити, и хетеросексуал-
ни, като при това е възмож-
но спокойно преминаване от 
една към друга разновидност. 
Както учи Джудит Бътлър, чо-
век не се определя от дадената 
му природа, а се структурира 
или форматира, „половото по-
ведение не е заложено в нашето 
дълбоко „аз“, то се ражда от оп-
ита, от нашите отношения с 
другите, под влияние на сложни 
психически механизми“.

По такъв начин новата „дж-
ендър“ концепция, станала плод 
на куиър теорията, се бори за 
пълно смесване на половете и 
за неутрално определение на 
пола, съответстващо на сред-
ния род „то“ (на англ. „It“). При 
такъв подход, обявяващ всич-

ки проявления, свързани с би-
ологическите различия между 
мъжа и жената, за някаква ми-
тология, хетеросексуалността 
става просто една от възмож-
ните форми на поведение.

Следва

Гилбърт Бейкър

Мишел Фуко

Джон Мани

Джудит Бътлър

https://glasove.com/authors/2007
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От стр. 12
В Москва сериозна дейност 

развива  дружината на москов-
ските българи „Братски труд“, 
както и списанието със също-
то име, основано от Констан-
тин Миладинов. 

Любознателният читател ще 
се запознае с дейността на мно-
го родолюбиви българи като 
Райко Жинзифов, братята 
Константин и Димитър  Ми-
ладинови и много други. Спи-
санието вече е публикувало сти-
ховете на Васил Попович, на 
Константин Миладинов, как-
то и поемата на Райко Жинзи-
фов „Питане  и отговор“. В по-
следния брой е обнародвана и 
другата поема на Райко Жинзи-
фов „Гуслар в собор“, която „звучи 
като апотеоз на българския на-
ционален идеал“. На това място е 
напълно уместно да бъде цити-
рана поне част от поемата, още 
повече, че тя е най-красноречи-
вият отговор на всички жалки 
фалшификатори на историята.

 „Я сум млада бугарка,
 Име ми ет Милкана.
 Я сум чиста славянка
 в Бугария родена
 от бугарски род
 и бугарски плод.
 Майка ми ет бугарка,
 Керка на чист бугарин.
 Имам кума бугарка,
 Вуйко ми ет бугарин
 От бугарски род
 и бугарски плод.“

Излишен и никому ненужен 
е спорът какъв е по народност 
Райко Жинзифов.

На много страници в книга-
та на Боян Ангелов, е засегната 
историята на Русия в този пе-
риод, както и на балканските 
държави. Изяснява се идеята за 
създаване на дружества, кои-
то осветяват пред руското обще-
ство положението на славян-
ските народи. В тези кръгове 
са Сергей Аксаков, философът 
Алексей Хомяков, публици-
стът Юрий  Самарин и други. 
Авторът ни запознава с борбата 
между традиционализма на ру-
ското православие и новите ху-
манистични тенденции.

Тъкмо в тези години, според 
автора на изследването,  Марин 
Дринов „избира пътищата за 
разгръщане на своите интелек-
туални търсения в сферата на 
историческата наука.“ Във фа-
култета преподават едни от най-
големите руски учени в тази об-
ласт и някак естествено истори-
ческата наука става негова лю-
бов и упование.

Като редовен студент в Им-
ператорския университет, Ма-
рин Дринов съчетава обучени-
ето си и като частен учител 
в княжеското семейство Го-
лицини. Като учител в семей-
ството той получава покана да 
придружи благородническа-
та фамилия през 1866 г. на пъ-
тешествие в Западна Европа. 
Марин Дринов не изпуска въз-

можността да се запознае  и с 
културата на Запада. Повече от 
година живее в Женева и там 
посещава редовно публични-
те и частни библиотеки, пише 
и първите си публицистични 
материали, които публикува 
в цариградския вестник „Вре-
ме“. В тях той посочва ясно и от-
крито пагубната роля на фана-
риотството за българската на-
родност.

Особено плодотворен е пе-
риодът на Марин Дринов в 
Прага, където се премества се-
мейство Голицини от септем-
ври 1867 до октомври 1869 г. В 
Прага той усъвършенства чеш-
кия език и изучава историята 
на Чехия. В същото време пише 
и последните страници от исто-
рическа студия. Тя излиза през 
април 1869 г. във Виена със за-
главие „Поглед върху произхож-
дението на българския народ и 
началото на българската исто-
рия.“ Марин Дринов „приема за 
свой дълг да разкрие забравено-
то в тайнственост и заблуди 
минало на България.“

Боян Ангелов конкретно, за-
дълбочено и емоционално, раз-
глежда този  научен труд на 
Марин Дринов, който има го-
лямо значение за българска-
та историография. В книгата 
се проследяват и възгледите 
на Раковски, на д-р Иван Се-
лимински, на Любен Караве-
лов... Припомнят се важни съ-
бития от историята на Византия 
и Константинопол, защото бъл-
гарският учен Марин Дринов 
прави обстоен преглед на съ-
битията, предхождащи обра-
зуването на българската дър-
жава.

Голям е интересът на уче-
ния към историята и разви-
тието на българската църква. 
Той пише и публикува „Исто-
рически преглед на българска-
та църква от самото й начало 
да днес“, в който разкрива кул-
турния и държавно-творческия 
характер на факта за ранна-
та поява на самостоятелната 
българска църква и нейната 
мисия в живота на правосла-
вието. Богата историография, 
която Марин Дринов използва 
му позволява да посочи забра-
вените имена на духовниците, 
които са били начело на Ох-
ридската патриаршия.

Повикът на Марин Дринов, 
макар и преди век и половина, 
е актуален и днес. Той призова-
ва умствено извисените бълга-
ри да насочат всичките си уси-
лия за постигане и защита на 
най-важните български интере-
си: позоваването на езика, на 
вярата, на народното образо-
вание и нравствеността. Уче-
ният разглежда подробно тези 

отговорности в своето вели-
колепно „Писмо до българска-
та интелигенция“. Не остават 
встрани от неговото внимание 
и проблемите на българските 
читалища, които той разглеж-
да в друго „Писмо до български-
те читалища“, в което конкре-
тизира идеала за народностния 
обществен възход. Боян Анге-
лов се спира подробно на това 
писмо и разглежда историята на 
българските читалища, както и 
създаването на Цариградското 
читалище.

През октомври 1869 г. Го-
лицини заминават за Ита-
лия, придружени от Марин 
Дринов. В същата година, без 
да може да присъства, Марин 

Дринов е избран за председа-
тел на Българското книжов-
но дружество. То е основано в 
Браила. Това е сегашната Бъл-
гарска академия на науките. В 
Италия Дринов усилено рабо-
ти в архивите и открива мно-
го документи, свързани с бъл-
гарската история.

Завръща се в Москва през 
есента на 1870 г., където полу-
чава магистърска степен с на-
учния си труд „Заселение Бал-
канскаго полуострова славя-
нами“.  В него той проследява 
появата на славяните на Бал-
канския полуостров. Прави 
критични анализи на други 
автори относно произхода на 
българската народност.

Боян Ангелов отбелязва 
и друг важен проблем, с кой-
то се занимава Марин Дринов 
- причините за възникването 
на Българското Възраждане. 
През 1871 г. в кн. 4 на „Периоди-
ческо списание“ той публикува 
студията „Отец Паисий, негово-
то време, неговата история и 
учението му“. Студията е напи-
сана с много патос и има голям 
емоционален  отзвук. С тази и 
други свои публикации Марин 
Дринов има голяма заслуга за 
утвърждаването на „Периоди-
ческо списание“ като орган на 
Българското книжовно дру-
жество, с неговия научен стил 
и налагана тематика.

През тези години Марин Дри-
нов публикува множество сту-
дии и изследвания свързани с 
началото на Самуиловата дър-
жава, за отношението между 
Българската и Сръбската църк-
ва, както и за това дали ние, 
българите, сме хуни. Един от 
най-важните му трудове, за ко-
ито получава докторска степен 
е „Южните славяни и Византия 
пре Х век“. 

В книгата си Боян Ангелов от-
деля голямо внимание на общест-
вената дейност на Марин Дри-
нов, на неговата грижа за бъл-
гарския фолклор и особено за 
развитието на българския език, 
за създаването на новобългар-
ска писменост и книжовност. 
По този повод той публикува пак 
в „Периодическо списание“ стати-
ята „За новобългарското азбуке“. 
В нея отбелязва, че „Една от най-
главните грижи на Българското 
книжовно дружество ще е изуча-
ването на българския език, най-
първата ни национална опора“. 
Това негово мнение не е изгуби-
ло своето значение и днес, кога-
то в българския език се използват 
много чуждици, за които имат 
български думи.

След Руско-турската осво-
бодителна война Марин Дри-
нов, вече професор в Харков-
ския университет, се завръща в 
България. На 23 декември 1877 г. 
е назначен за вицегубернатор 
на Софийска област. По негово 
предложение София става сто-
лица на освободена България. 
Княз Дондуков го кани да ста-
не член на Съвета за управле-
ние като поеме отговорността 
за просвещението и духовните 
дела. И Марин Дринов поема тази 
две направления като отделя го-
лямо внимание за съхраняване-
то на българските православни 
храмове и манастири, за разви-
тието на образователното дело 
и читалищата. Негова е идея-
та за създаване на Народната 
библиотека. Неоспорим е при-
носът му  за създаване на Тър-
новската конституция.

След завръщането си в Русия 
Марин Дринов изнася много лек-
ции и публикува редица трудове, 
свързани с историята на Бълга-
рия и славяните.

В заключение трябва да се 
каже, че тази книга не може да не 
бъде написана именно от Боян 
Ангелов. Още от дете той се въз-
хищава от Марин Дринов, а като 
творец и общественик ясно раз-
бира, че днешна България има 
нужда от точно такъв тип дейст-
вено родолюбие. Тази книга е 
написана с голямо уважение 
към делото на Марин Дринов, 
към неговите заслуги в разви-
тието на историческата наука, 
на българското образование и 

култура. Само ерудит и поет, с по-
знания във философията, истори-
ята и литературата като Боян Ан-
гелов, може да оцени размаха и 
родолюбието на Марин Дринов. И 
той умело, и с лекота внася в кни-
гата си философски размисли и 
част от историята на други стра-
ни и народи, свързва ги с основ-
ната си тема - живота и дейността 
на Марин Дринов, съпоставя ги и 
така открива значението на един 
голям учен и родолюбив общест-
веник като него.

Книгата е написана с богат 
език, с пламенно и родолюбиво 
чувство. Многото поетични обра-
зи и картини, лирични моменти, 
както и високият емоционален 
градус, издават че тя е писана от 
поет. Тази книга предава особено 
достойнство на таланта на един от 
най-даровитите поети на нашето 
време. И тя трябва да бъде про-
четена! - не само като негова най-
значима изява, но и за да бъде 
възкресен и обновен в съзнанието 
ни образът на един от най-заслу-
жилите за род и Отечество бълга-
рин – Марин Дринов.

за марин ДриноВ 
и нЕГоВото ВрЕмЕ

А
ко, пътувайки из Бълга-
рия, върху вас се стова-
рят камъни или само ви 
препречат пътя, това се 

дължи не на калпавото строител-
ство и (не)поддържането на пъ-
тищата, открити тържествено от 
„Премиера Слънце“. Причината са 
обилните валежи и наследството 
от тоталитаризма, когато Бойко 
Борисов е саботирал комуни-
стите, членувайки в БКП. Да не 
говорим за едногодишното уп-
равление на Орешарски, или за 
периода на служебното прави-
телство на президента Радев, с 
които Борисов ще се оправдава до 
свършека на света или на манда-
та. Ако пък месеци след откри-
ването на третия лъч на софий-
ското метро релсите се надиг-
нат, виновни са водите на при-
дошлата Перловска река. Може 
да ви падне и лед на главата, до-
като крачите в идеалния център 
на София, но ще ви кажат, че ви-
ната е на собственика на сгра-
дата, която е културна ценност. 
По-добре си отваряйте очите на 
четири и не стъпвайте по трото-
ара под такива сгради.

Наскоро се напука настилката 
на „Лъвов мост“, но и там Софий-
ска община и кметицата Фандъ-
кова нямат никаква вина. Както 
нямат и вина за убитото от ток 
16 годишно момче, пресякло бу-
леварда по пешеходната пътека, 
без да предвиди, че един оголен 
кабел стърчи от уличната шах-
та, а другата му част е завързана 
със свински опашки за металния 
парапет. След тридневно „разслед-
ване“, от Софийска община обя-
виха за виновни кметството 
на район „Триядица“, електрора-
зпределителното дружество ЧЕЗ 
и ръководството на болница „Све-
ти Иван Рилски“, в чийто двор 
се намира павилионът, получил 
разрешение за включване към 
мрежата срещу хвърчаща слу-
жебна бележка. На 18 февруари 
научихме, че архитектът на ра-
йон „Триядица“ е подал оставка, 
въпреки че когато е била подпи-
сана въпросната хвърчаща бе-
лежка, той е отсъствал от гра-
да. Очевидно фалшификатът 
е бил издаден от друг. Но дума 
да не става да се търси отговор-
ност от кмета на София Фандъ-
кова или от премиера Борисов, 
тъй като те са от ръководство-
то на партията-ръководител-
ка ГЕРБ. И е много вероятно по 
време на инцидента с 16-годиш-
ното момче, Борисов да е правел 

предизборни обиколки из страна-
та: с джип или с правителствения 
хеликоптер, все тая! Как да стои в 
МС, когато под неговите прозор-
ци скандират: „Оставка!“. Ако ня-
кой му намекне за вина, той вед-
нага ще изрецитира алманаха на 
„успехите“ на правителството: 
милионите, които е дал за под-
помагане на бизнеса, 50-те лева 
за пенсионерите, парите за ре-
монт на манастири и църкви 
и увеличените заплати на дър-
жавните служители. Включи-
телно на заетите в сферите на об-
разованието, здравеопазването, 
отбраната и сигурността. Само не 
го питайте за дълговете на дър-
жавата, защото ще изригне, че 
България е с най-ниския външен 
дълг като процент от БВП в ЕС. 

Ако не вярвате, вижте какво е на-
писал вестник „Труд“ на 16 февру-
ари: „България е втора по ръст на 
икономиката в ЕС!“. Ти да видиш! 
Борисов ще ви каже и, че сме при-

ети в чакалнята на еврозоната. Но 
няма да обясни защо освободи 
министъра на финансите Вла-
дислав Горанов, който се смя-
таше за архитект на това пости-
жение. Апропо, какво стана с не-
говия апартамент, даден му уж 
под наем от кума му? И той ли ще 
остане в графата на съмнителни-
те наематели, редом с Делян До-
брев, дето живее под наем в апар-
тамент на майка си? Ами апарта-
ментите от „Артекс“ на цветан 
цветанов, цецка цачева и се-
гашния ни консул във Вален-
сия Пламен Георгиев? Придоби-
ването им било законно, макар и 
не морално, но такива са „високи-
те морални стандарти“ на пар-
тията-държава ГЕРБ и нейните 
съдружници и присъдружни. 
Вие може да смятате, че Бълга-
рия е най-бедната и най-корум-
пираната страна в ЕС, но това е 
ваше субективно усещане. Това 
го каза Владислав Горанов, пре-
ди да го изритат от министерския 
стол. Не заради 67-те милиона, по-
лучени от Васил Божков, а зара-

ди съмнения за зависимости от 
ДПС. Въпреки това, не го остави-
ха да гладува, а за тези парламен-
тарни избори дори му повериха 
да реди партийните листи. На 
друга калинка, вицепремиера и 
министър на туризма Марияна 
Николова, пък възложиха орга-
низирането и провеждането на 
„честни избори“, каквото и да оз-
начава това в гербавия политиче-
ски лексикон. Очевидно и на тези 
избори ще се практикува т.нар. 
„изборен туризъм“. И то в услови-
ята на пандемия, която ту затихва, 
ту припламва отново. Ако в Евро-
па затегнат мерките срещу ко-
ронаепидемията, у нас ги раз-
хлабват. И обратното. Например 
преди седмица лично Борисов из-
тълкува както дяволът чете Еван-

гелието, масовите разходки на 
столичани по Витошка и до моло-
вете като проява на оптимизъм и 
доверие в управлението. Същото 
би могъл да каже и за лесничей-

ско-полицейския купон край 
Сандански, предаван директно 
в социалната мрежа от един от 
участвалите в почерпката по-
лицаи. Вярват хората, че Борисов 
ги води към изхода от кризата и се 
веселят от душа, напук на запо-
ведите на министъра на здраве-
опазването проф. Костадин Ан-
гелов. Ето защо Борисов обяви: 
„На 1 март задължително отва-
ряме ресторантите!“. Задължи-
телно и безусловно, ако ще земята 
да се продъни! Нищо че от 16 до 
18 февруари броят на положител-
ните тестове за коронавирус беше 
непрекъснато над 1000. По-точно 
1068 на 16 февруари, 1349 на 17 
февруари, 1246 на 18 февруари, 
1086 на 19 февруари и 1463 на 
20 февруари 2021 г. Броят на 
починалите беше съответно 
47, 32, 41, 42 и 35. Към 20 фев-
руари общият броя на загуби-
лите борбата с коронавируса 
достигна 9821 – над два пъти 
повече от тези на Китай за це-
лия период на пандемията. 
Защо при това положение пре-

миерът смята, че на 1 март рес-
торантите трябва да бъдат от-
ворени „задължително“? Кой и 
какво обстоятелство го задъл-
жава? Ами ако броят на ново-
заразените и починалите скочи 
рязко? Ако пак излезем на све-
товния връх по заболеваемост и 
смъртност на 100 000 души? Тук 
от НОЩ и самият Борисов ще 
възразят, че очакват да се проя-
ви ефектът от приложените вече 
ваксини. Дори ще оправдаят за-
къснението при ваксинирането 
на населението с това, че у нас 
се пазят дози за второто убож-
дане, докато други страни вак-
синират всички с първата доза, а 
за втората ще почакат. Обаче ко-
ментарът на Йозай Шендир във 
вестник „Миллиет“ (16.02.2021), 

разкрива колко несъстоятелно 
е това оправдание и колко сме 
изостанали от другите страни в 
света. Доказва го следната таб-
лица:

Според експерти, членове 
на Научния медицински съвет 
на Турция, страната се нуждае 
от 145 млн. дози ваксини, за да 
може да имунизира 70% от сво-
ето население и да формира ста-
ден имунитет. А тя няма вакси-
ни дори за медиците от първа-
та линия. „Вместо да си играем 
на руска рулетка, пише Йоз-
джан Шендир, трябва спешно 
да станем клиенти за руската 
ваксина „Спутник-V“ и ваксина-
та на Оксфорд“.

Впрочем, нашите управлява-
щи дължат отговор на въпроса, 
защо ако ваксините се разпре-
делят от ЕК, според численост-
та на населението на отделни-
те страни членки на ЕС, Румъ-
ния е получила 8 пъти повече 
дози от България, а населени-
ето й е само 3 пъти па-голямо 
от нашето? И защо само за два 
дни тя поставя 80 000 ваксини, 
когато у нас от началото на 
ваксинацията до 18 февруари 
бяха ваксинирани общо 85920 
души? Защо процентът на вак-

синираните в Сърбия, която не 
е член на ЕС, е близо 14 пъти 
по-голям от този в европей-
ска България? Защо Унгария 
използва и руска, и китайска 
ваксина? Но, неприятните въ-
проси тепърва предстоят. Защо-
то, според „Спутник Интерне-
шънъл“, в два района на Шве-
ция, Сьормланд и Гявлеборг, 
временно са спрели прилага-
нето на ваксината на Oxford/
AstraZeneca: – заради неприят-
ни странични ефекти, прояве-
ни при 100 от 400 ваксинира-
ни само за един ден. А от Pfizer/
BioNTech предупредиха, че юж-
ноафриканският грип може 
да намали защитните свой-
ства на техния продукт. Оче-
видно си правят устата да пред-
ложат срещу още пари подобрен 
вариант на ваксината. На този 
фон обявеното като „задължи-
телно“ отваряне на ресторан-
тите в България от 1 март е ис-
тинска игра на руска рулетка. 

Приликите между моде-
лите на управление на Бори-
сов и Ердоган направо избож-
дат очите! Моделът, по който 
Ердоган управлява икономи-
ката и кризата с коронавиру-
са в Турция беше квалифици-
ран от професор Коркут Бора-
тав, като модел „Аллах Керим“ 
(модел „Бог е милостив“, б.р.). 
Според него всеки ход, насо-
чен към икономическия растеж, 
ще предизвика валутна кри-
за. („Джумхуриет“/13.02.2021). 
Според него всеки ход, насочен 
към стимулиране на икономи-
ческия растеж, ще натовари до-
пълнително турската икономика 
и ще предизвика валутна криза. 
Защото единственият значим 
източник на чужда валута са 
преводите и инвестициите от 
чужбина. „Ако дойдат бол пари 
отвън, ще викаме „иху!“. А ако не 
дойдат, тогава Аллах Керим!“, 
завършва професор Боратав. 
(„Джумхуриет“/13.02.2021).

А как да наречем модела, по 
който Борисов управлява Бъл-
гария в продължение на 11 го-
дини? Управление от джипа или 
от въздуха? Когато здравеопаз-
ването беше поверено на фи-
нансиста Кирил Ананиев, той 
използваше израза „Не дай си, 
боже!“. Т.е., залагаше всичко на 
Началника отгоре. Днес, когато 
министър на здравеопазването 
е професор Костадин Ангелов, 
съдейки по продължаващия 
хаос с ваксинацията и приема 
в болниците, трябва да изка-
жем съчувствия на общопрак-
тикуващите лекари, които едва 
на 18 февруари получиха указа-
ния от министерството за вакси-
ните и хроничните болести. А те 
ще понесат бремето на масовата 
ваксинация, като между друго-
то изпълняват и другите си за-
дължения. И естествено, ще бъ-
дат пленници на невероятната 
бумащина, която МЗ изисква от 
тях да попълват. Истински мо-
дел „Пази, Боже !“. И за медици-
те, и за пациентите…

Страна Население Прилагани ваксини Процент на  
ваксинираните

Германия 82 млн. Pfizer/BioNTech, AstraZeneca 4,95%
Франция 67 млн. Sanofy 4,42%
Италия 61 млн. не е посочена 4,94%

Испания 46 млн. не е посочена 5,18%
Полша 38 млн. не е посочена 5,67%
Япония 125 млн. „Спутник-V“ 2,67%

Индонезия 260 млн. не е посочена 0,55%
Русия 150 млн. „Спутник -V“ 2,67%
Китай 1,4 млрд. „Sinovac“ и „Sinofarm“ 2,82%
Индия 1,3 млрд не е посочена 0,6%
САЩ 330 млн. Pfizer/BioNTech и Moderna 15,98%

Сърбия 7 млн. 3 ваксини, вкл. руска и китайска 13,97%
Гърция 10 млн. не е посочена 5,5%

България 7 млн. Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca 1,08%
Иран 100 млн. не е посочена 0,1%

Египет 100 млн. не е посочена 0,1%

Петко ПЕТКОВ

„Най-майсторското“ управление на Борисов

МОДЕЛЪТ „ПАЗИ БОЖЕ!“
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Антология

Николай ШОПОВ

К
акто казва Боян Ан-
гелов в предговора 
на книгата си „Марин 
Дринов“ „трудно е да 

се пише за велики личности.“  
Наистина е трудно, защото при 
великите личности винаги 
има противоречия. Мнени-
ята за тях също са противоре-
чиви. Много често зависят от 
субективното отношение на 
изследователя.

Боян Ангелов е обективен 
изследовател на живота и де-
лото на Марин Дринов. Като 
казвам обективен това не оз-
начава сух и скучен. Езикът е 
богат, на места емоционален. 
Но и не може да бъде другояче, 
защото книгата е написана 
с преклонение и признател-
ност към личността на Ма-
рин Дринов. Тази книга тряб-
ва да бъде прочетена, защото 
ни разкрива облика на един 
вдъхновен учен и родолюбец. 

Марин Дринов е достоен 
последовател на възрожден-
ците. Неговата пламенна лю-
бов към род и Родина се про-
явява още по времето, когато 
е ученик, когато става спомо-
ществовател на съставения от 
панагюреца Велко Королеев 
„Месецослов или Календар ве-
чний.“

Боян Ангелов търпеливо 
и упорито е издирил и полз-
вал много материали, свър-
зани с живота и делото на 
Марин Дринов. Извършената 
изследователска работа и уме-
нието му да пише ясно и орга-
низирано, му  дава възможност 
да изгради образа на големия 

учен, чийто интереси и при-
носи са в много области на 
историята, православието, 
обогатяването и утвържда-
ването на новобългарския 
книжовен език. В книгата си 
Боян Ангелов пресъздава обаче 
не само образа на учения, но и 
на последователния общест-
вен деец и патриот.

Марин Дринов е роден на 
20 октомври 1838 г. в борче-
ско Панагюрище. Не може да 
бъдем изненадани, че той е па-
триот и родолюбец, защото 
семейството, в което израст-
ва, го възпитава в любов и 
преклонение към Родината. 

Двамата му братя са участни-
ци в Априлското въстание. 
Найден Дринов е основател 
и член на местния таен рево-
люционен комитет и е сред 
основателите на читалище 
„Виделина“ в Панагюрище.

Освен живота и делото на 
Марин Дринов в книгата си за 
него Боян Ангелов много до-
бре осветлява и обществени-
те отношения през първата 
половина на 19 век, „слаби-
ят полъх на реформите огласе-
ни с „Гюлханския Хатишериф“ 
през 1839 г. Разказва ни за на-
деждите, които те са събудили 
и как всичко това се е отрази-
ло на живота на хората. Опис-
ва ни Панагюрище, неговите 
околности и историята му, съ-
общава ни много любознател-
ни факти от историята на гра-
да, който през годините е но-
сил различни имена. Запознава 

ни с видните българи родени в 
този революционен град.

Основно учебно помагало в 
тези години е „Рибния буквар“ 
на д-р Петър Берон. И Боян 
Ангелов съобщава, че в Па-
нагюрище от учебника дос-

за марин ДриноВ 
и нЕГоВото ВрЕмЕ

СТО ДВАДЕСЕТ ДУШИ

Сто двадесет души те бяха на брой.
И паднаха всички при първия бой!
Со залп ги посрещна на родния бряг
в засада отрано приготвений враг.
Умряха те всички за родния край...
Къде им е гроба, днес никой не знай -
 днес никой не знай!

И тъмна мълва се мълви зарад тях,
аз чувах я още дете като бях,
че тука извел ги млад дивен юнак.
Над робска земя се свободен байрак
развял. И зачул се високо гласа
на младий войвода, далеч в небеса -
 далеч в небеса!

“Свобода в гори и поля прогърмя!
И в бащина свидна и свята земя
въстанал е вече гнетений народ!
Възкръсна за нов и свободен живот!
Ний идеме помощ на теб да дадем!
Ний дойдохме тука за теб да умрем -
 за теб да умрем!”

На техния възклик бе залпа ответ.
Изпълниха своя свещени завет
и воля и клетва изпълниха те.
То време се мина и ново дойде -
свободата грее над родния край...
Но гроба юнашки днес никой не знай,
 днес никой не знай!

Пенчо П. СЛАВЕЙКОВ

в Панагюрище му определя 
годишна стипендия от 3000 
гроша. Особено вълнуващо е 
описанието на Боян Ангелов 
при изпращането на Марин 
Дринов за Русия, когато едва ли 
не цялото население се събира 
в края на града, за да изпрово-
ди ученолюбивия младеж.

В Киевската духовна семи-
нария младият Марин Дри-
нов се записва в класа по фи-
лософия. Подготвя се и за из-
пити в Московския универ-
ситет. Нараства интереса му и 
към българската история и 
православието. Средновеков-
ните ръкописи, до които се 
докосва му разкриват връз-
ките между България и Ру-
сия.  И когато на 1 септември 
1861 г. става студент в Исто-
рико-философският факул-
тет на Московския универси-
тет Марин Дринов вече е под-
готвен да осмисли ролята на 
Москва като център като цен-
тър на православието и защо 
руската интелигенция е при-
ела като своя съдба облекча-
ването на живота на славян-
ските народи. 

На стр. 11

тигат 160 екземпляра, като 
един от тях попада в ръцете 
на Марин Дринов. Така лю-
бознателното момче открива 
сияйния прозореца към  нау-
ката, а заедно с това и към ро-
динознанието. От изследване-
то на живота на учения и об-
щественика научаваме и кои са 
учителите  в Панагюрище в 
онези години. Животът и дело-
то на Сава Радулов, на Йордан 
Ненов, на Атанасий Чолаков, 
душевността им, скромнос-
тта им  тяхната обществена 
дейност, формират характе-
ра на Марин Дринов. Той е 
един от най-любознателните 
ученици и не случайно, заед-
но с приятеля му Нешо Бон-
чев, са избрани от Йордан 
Ненов за подидаскали в мъж-
кото класно училище, в което 
учат близо 500 деца.

След като завършва учи-
лище в Панагюрище на 1 сеп-
тември 1858 г. Марин Дринов 
заминава да учи като сти-
пендиант в Киевската духов-
на семинария. Подкрепа и 
съдействие получава от ру-
ския вицеконсул в Пловдив 
- Найден Геров, а общината 

Авторът Боян Ангелов и неговата книга за Марин Дринов.

Марин Дринов


